
 

 

 

 

 األقوياء العباسيون
 منذ بداية الثورة  العباسيني رحلة

 الذهيبوحتى نهاية عصرهم 
 

 

 

 

 

 إهلامي حممد



 

 

 

 مجيع احلقوق حمفوظة 
 

 

 بطاقة الفهرسة

 فهرسة أثناء النشر إعداد اهليئة املصرية العامة لدار الكتب
 

 حممد،  إهلامي

/ : رحلة العباسيني منذ بداية الثورة وحتى نهاية عصرهم الذهيب اءالعباسيون األقوي

  1013القاهرة : مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة،  -. 1ط.  حممد إهلاميتأليف/

 993- 999 - 444-398-9تدمك: ( 1)رحلة اخلالفة العباسية جسم   14ص(،  846)

 العباسيون -1

 683.068     أ. العنوان   

 م11861/1013يداع: رقم اإل

 

 

 

 

 
 مؤسســة اقـــرأ 

 للنشر والتوزيع والرتمجة
 ش أمحد عمارة  جبوار حديقة الفسطاط 10اإلدارة: 
 01111101411حممول:           18318810ت: 

 البيطار خلف اجلامع األزهرابن األزهر: ش  –مكتبة اقرأ 
 01110803381حممول:        18141181ت: 
 ش حلمى بني السرايات مطلع كوبرى ثروت 4معة القاهرة: جا –مكتبة اقرأ 

 01110803386حممول:               31804668ت: 
www.Iqraakotob.com 

E-mail:iqraakotob@yahoo.com

mailto:info@iqraakotob.com


 مقدمة   

 

3 

 

 

 

 

 

 إهداء
 

  ماألخ الكري إىل

 عبد اهلل. قاسم أ
 مدير عام مؤسسة اقرأ

 دعم هذا املشروع منذ فكرته  دفلق

 لنورإىل اوحتى خروجه 

 عمله..  اهلل أن يبارك فيه ويف عسى

 .اجيعله من مفاتيح اخلري دائًم وأن
 



 العباســيون األقوياء   

 

4 

 

 

 



 

 

 

 اخلالفة العباسية رحلة
 

(1) 

 األقوياء العباسيون

 الذهيبالعباسيني منذ بداية الثورة حتى نهاية عصرهم  رحلة

 

(2) 

 ضعفاءال العباسيون

 والبويهية العباسية حتت السيطرة العسكرية اخلالفة

 

(3) 

 أيام العباسيني آخر

 بغدادالعباسية منذ سيطرة السالجقة حتى سقوط  اخلالفة



 العباســيون األقوياء   

 

6 



 مقدمة   

 

7 

 

 ةــــــــــــمقدم
 

 بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..

تمون بأمر هذه األمة ابتعادها عن تارخيها بفعل القرون التي ليس عسريا أن يالحظ امله

مرت عليها من التخلف والرتاجع ثم االستعامر واالحتالل ثم االستبداد والطغيان، حتى 

انقطع ما كان موصوال وما حقه أن يتصل، وهو اتصال األمة بتارخيها وأسالفها وهو خري 

هيم وتاريخ وأفكار غريبة عنهم فال هي من التاريخ وخري األسالف، وُزِرع هلم قرسا مفا

حتى ثم أريد هلا أن تنبت يف تلك النفوس والعقول  ،أرضهم وال من روحهم وال من ثقافتهم

جتعلهم أتباعا يفكرون بعقول أعدائهم ثم يمضون عىل طريقتهم وسنتهم، وهو ما مل تقبله 

 األمة وظلت يف مقاومته ورفضه حتى تلك اللحظة.

لعقود قام الكثريون بجهد عظيم يف التنقيب عن التاريخ املدفون ويف ظل هذه ا

واستخراج كنوزه وذخائره، وُبِذلت جمهودات دؤوبة يف فحص هذا التاريخ ودراسته، إال أن 

كثريا من هذه املجهودات تعطلت بفعل االستعامر ثم أذنابه من االستبداد، ففضال عن 

أن أثرمها يف البحث العلمي يكون أشد وضوحا  التخريب العام الذي يصنعانه يف األمم إال

 وتأثريا، ومن فروع البحث العلمي يأيت البحث التارخيي.

لقد كان اإلسالم واإلسالميون هم أعدى أعداء االستعامر ثم االستبداد، ومل يدخر 

أحدمها وسعا يف استبعاد اإلسالميني والتنكيل هبم يف سائر املجاالت فأنتج هذا ظاهرة 

 ا زالت األمة تعاين من آثارها.. تلك هي: ندرة املؤرخني اإلسالميني املحرتفني!خطرية م

لقد كانت اجلامعات واملناصب واملراكز البحثية واإلصدارات مفتوحة للقوميني 

فيام كانت مغلقة متاما أمام اإلسالميني الذين مل يكونوا يطمعون يف أكثر من  ،واليساريني

أعراضهم وبيوهتم، فكانت غالبية الدراسات التارخيية يف األمان الشخيص عىل أنفسهم و

وهو القرن الذي بدأ فيه املسلمون يكتبون تارخيهم بأنفسهم وفقا ملقاييس –القرن العرشين 

صادرة عن قوميني أو يساريني أو باحلد األدنى ممن ليس  -ومعايري ومناهج البحث احلديث
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 هلم اجتاه أو رؤية ختيف املستبد! 

انب اآلخر كانت املحاوالت اإلسالمية أقرب إىل حماوالت اهلواة والدعاة منها وعىل اجل

إىل جمهود املحرتفني والباحثني.. فخرجت كثري من الكتابات العاطفية التي استفزهتا الدوافع 

النبيلة يف الذب عن التاريخ اإلسالمي وعن السلف الصالح أمام حماوالت السحق واهلجوم 

لذي وصل حد التشكيك يف شخصيات بمقام الصحابة وأمهات املؤمنني وا ،العنيف املستمر

 واخللفاء الراشدين، ثم جتاوز هذا إىل مقام النبي نفسه!

لدهيم القدرة عىل التحرر من مرياث املسترشقني  تمن املؤرخني القوميني كانقليال إن 

جهود العظيم الذي قام وشبهاهتم وقراءهتم للتاريخ اإلسالمي، وبرغم أننا نميل إىل تثمني امل

به املسترشقون يف بعث وفحص وحتقيق التاريخ اإلسالمي إال أن احلقيقة الراسخة أهنم يف 

ومن َثمَّ صار ، (1)كثري من األحوال فشلوا يف قراءته وحتليله الختالف اللغة والروح والثقافة

روحنا وثقافتنا  التاريخ مكتوبا بأيدي بني جلدتنا وممن ينطقون بألسنتنا ولكنه غريب عن

ومثري لألزمات واملشكالت والتساؤالت حتى ليقول القائل: هل هذا تاريخ خري أمة 

 ن أن نعود إىل مثل هذه العصور؟!وأخرجت للناس؟ هل تريد

ولئن كان هذا يقال حني نقرأ نتاج قوم تابعوا املسترشقني وفشلوا يف التحرر من 

قوم قصدوا عن عمد تشويه التاريخ نرصة سلطاهنم، فإن أضعافه سيقال حني نقرأ نتاج 

ملذاهبهم املاركسية أو الليربالية، تلك التي تعتقد أن التقدم هو اجلديد وأن املايض دائام هو 

 عنوان التخلف والرجعية واجلمود!

ة يف االغرتاف من النهر وإعادة إنتاجه بمزيد من التزوير وهكذا طفق مجيع من له مصلح

 أ تارخينا وكأن أمتنا هي صاحبة أسوأ مرياث حضاري بني األمم!والتشويه حتى رصنا نقر

يف هذا الواقع استيقظ املسلمون ليعيدوا النظر والتحقيق يف تارخيهم ليتبينوا مواقع 

أقدامهم وينظروا حظ هذه الشبهات من احلقيقة، أو ليدفعوا عن أمتهم سائر ما أصبحت 

أول  اثم سرية اخللفاء الراشدين مه ملسو هيلع هللا ىلصبي ُترمى به من سهام بل وقنابل، وكانت سرية الن

                                                 
كالبحث يف تاريخ العلوم أو تاريخ البلدان أو  ؛ا كانت علمية بحتةهلذا جتد أفضل دراسات املسترشقني وأقلها يف األخطاء هي م (1)

تاريخ النظم واملؤسسات، أو ما سوى ذلك من بحوث يف النقود واملالبس وطرق التجارة.. بينام أكثرها أخطاء هي ما تناول الفكر 

 واألدب والفلسفة والتفسري وما إىل ذلك.



 مقدمة   

 

9 

املجاالت التي سعى فيها الباحثون والدارسون، والذين وجدوا يف تراثهم ِعْلاما هائال بديعا 

هو: علم اجلرح والتعديل، فنهلوا من ذلك املرياث وحققوا ذلك التاريخ حتى استقام األمر 

فتبدأ هنضتها األمة من االستبداد من بعد اعوجاج، وال يبلغ األمر متامه إال حني تتخلص 

ة املؤسسة عىل أكتاف خملصني تدعمهم الدولة وتوفر هلم إمكاناهتا من بعد ما بلغوا ياحلقيق

 أقىص استطاعتهم يف املجهودات الفردية.

إىل املزيد من العمل واجلهد  انال تزال السرية النبوية وتاريخ اخلالفة الراشدة حيتاج

ت إىل حد كبري بام صدر من والتحقيق، ولكن نستطيع  القول بأن الثغرة يف هذه املناطق قد ُسدَّ

بحوث ومؤلفات ورسائل علمية حتقق تاريخ هذه الفرتة بمقاييس علمية وروح وعقلية 

 إسالمية!

لكن ما زال باقي التاريخ اإلسالمي منذ الدولة األموية يعاين من الضعف يف كتابته 

ا زالت ثمة تواريخ جمهولة حتتاج إىل االكتشاف والبعث بالروح والعقلية اإلسالمية، بل م

أصال مثل تاريخ املسلمني يف أنحاء إفريقيا وآسيا، وهذا يضع عىل الباحثني اإلسالميني عبئا 

 ثقيال ومهمة كربى ستحتاج إىل جمهودات عظيمة ومضنية ُتنفق فيها األعامر!

ندر تن بعد عرص اخلالفة الراشدة واملقصود هو اإلشارة إىل أن بقية التاريخ اإلسالمي م

ه بعقلية وروح إسالمية، وغالب ما أفيه الدراسات والبحوث اجلادة التجديدية التي تقر

 يصدر يف هذا السبيل تغلب عليه العاطفية والسطحية واملبارشة.

وهذه العاطفية يف تناول التاريخ اإلسالمي يغلب عليها الدفاع والتربير والتامس 

جيعلها تنتج مادة رخوة ال تقدم دروسا مستفادة حقيقية بقدر ما تقدم محاسة مما األعذار، 

فالتاريخ جوهره  وعاطفة شعورية، وهي هبذا تدخل يف دائرة تزوير التاريخ وإن بحسن نية!

عارفا  ،حارضهيه وضباموهدفه تكوين البصرية يف سنن اهلل ليكون املرء واعيا  ،العربة والعظة

 ستقبله.بالطريق الصحيح يف م

وحيث صار التاريخ مادة رخوة تغلب عليها العاطفية وال يضبطها ميزان البحث 

العلمي املتجرد فقد ظهرت فعال كتابات تارخيية إسالمية ال حتقق احلد األدنى من االنضباط 

احلد  ال حتقق ىفقد ظهرت فعال بعض الكتابات التارخيية اإلسالمية التواألمانة العلمية، 

النضباط واألمانة العلمية، بل هى مكتوبة لنرصة األفكار التي يعتنقها الكاتب األدنى من ا
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، وبعض هذه الكتابات ذات أثر خطري يف تشويه اإلسالمى، أيـاا كان الفصيل الذى ينتمى إليه

شخصيات وأحقاب تارخيية ال تنسجم مع أفكار الكاتب، وهي تساهم يف صنع أزمات 

ون التاريخ هاديا إذا به يتحول إىل سالح ُيساء استخدامه فكرية حقيقية، فبدال من أن يك

افتقدت رحابة التأمل  فقريةلتدمري الوعي حلساب األفكار الصغرية التي اعتنقتها عقول 

 والتفكر والتعمق مع ما افتقدته من أمانة البحث العلمي.

مي أن ويف هذا املناخ يكون الواجب املتحتم عىل الباحثني يف جمال التاريخ اإلسال

يستعينوا بالضبط العلمي املجرد واألمانة العلمية قبل كل يشء، ثم بالروح اإلسالمية التي 

أن تيرس له فهم هذه املجتمعات التي  -إذا صاحبت الباحث–وتستطيع  ،تنري مسالك البحث

 يسودها اإلسالم فتنفعل له وبه وتترصف وفقا له.

 المية، وتاريخ إسالمي عاطفي..فهاتان مشكلتان: تاريخ كتب بغري الروح اإلس

 وتبقى املشكلة الثالثة..

وهي مشكلة تقريب هذا التاريخ إىل عموم األمة، بحيث يستطيع القارئ غري املتخصص 

أن يتعرف عىل تارخيه دون أن يكون ملزما بالغرق يف الروايات وتفاصيلها وخالفات الرواة 

املحبب إىل الباحثني، فكل باحث حيب  وهو األمر- أو حتقيقات املصادر القديمة واحلديثة

كام أنه يف حاجة ملعرفة تاريخ حيقق  -استعراض عمله وعرض جهده يف البحث والتنقيب

رسيع عىل املحطات التارخيية، وهو ما ال حيقق احلد األدنى من العمق والتفصيل بغري عبور 

 .احلد األدنى من شعور الشبع والفهم للحادثة التارخيية

 .«.بداية املجتهد، وهناية املقتصد» ة إىل ما سامه العالمة ابن رشدإنه يف حاج

وهلذا فإن أول ما توخينا ضبطه يف هذا الكتاب هو أمانة النقل والتزام منهج البحث 

، والتزام املدرسة العلمية اإلسالمية التي نشأنا يف ظالهلا فتخلصنا هبا من تفسري قومي العلمي

غريب وعاجز عن فهمنا بقواعد متكلف أو تفسري غريب متعسف أو تفسري تطوري حتمي 

 فالسفته الذين مل يقرأوا يف تارخينا أصال!

كذلك توخينا أال يكون البحث عاطفيا يسلك التربير والدفاع عن برش ال حرج أن 

خيطئوا وأن هنامجهم، فال هم اإلسالم وال اإلسالم هم، بل إننا ما مل نبرص تارخيهم كام هو ملا 
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منه، لذا عرضنا الشخصيات بام فيها من مزايا وعيوب، ومل نشغل أنفسنا كثريا بحل  استفدنا

إشكاليات الشخصيات، فالبرش ليسوا كائنات سطحية بل هم أعمق من جمرد النظرة 

اخلارجية، ختتلج يف نفوسهم اآلمال والطموحات واملخاوف وتتعايش داخلهم املزايا 

والليلة، وهو يتغري قبل السلطة وبعدها، ويتغري يف بيته والعيوب، واإلنسان يتغري بني اليوم 

عام هو خارجه.. لقد فضلنا أن نعرض الشخصيات كام هي دون االنشغال بإصدار حكم 

عىل أن  هنائي عليها.. فهذا فضال عن كونه يتجاوز هدف الكتاب، فإن الصواب فيه بعيد!

خني القدامي ر لنا أحيانا ونقلنا آراء املؤهذا ال يعني أننا جتنبنا هذا متاما، بل حكمنا بام تبني

واملحدثني ووافقناهم أحيانا وخالفناهم أحيانا أخرى.. واهلل حيكم بني عباده فيام كانوا فيه 

 خيتلفون!

وأخريا توخينا أن تكون اللغة بسيطة ختاطب القارئ املعارص ُبغية تقريب التاريخ إليه 

 . ذا أسلوب قصيص ولكنه منضبط علميا. ليكون الكتاب سهال يف األخذ واالستفادة.

ونأمل أن نكون نجحنا يف حتقيق هذه األهداف: االنضباط العلمي، الروح اإلسالمية، 

 األسلوب القصيص.

* * * 

 رحلة اخلالفة العباسية..

دليل عىل أن هذا الكتاب يناقش التاريخ السيايس، أي تاريخ امللوك « اخلالفة» وكلمة

ملعارك، دون التاريخ االقتصادي والثقايف واالجتامعي وما إىل والقصور والسياسات وا

 ذلك.. وإن مل يمنع هذا من شذرات من كل هذا كلام كانت احلاجة قائمة.

لتواريخ، ذلك أنه تاريخ للرصاعات إىل ااألسوأ بالنسبة والتاريخ السيايس هو 

ك وطبيعة النفس البرشية.. فهو واالضطرابات والثورات، وهو األسوأ ملا يظهر فيه من طبيعة املُلْ 

قة القصور وساحات ووينحرس يف أر ،تاريخ يغض الطرف عن البناء والعمران والتقدم والتطور

طان! لاملعارك ومناطق النفوذ.. ولذا فالتاريخ السيايس ال يمثل الوجه احلقيقي الدقيق حتى للس

الرتاجم والطبقات والرجال،  ا ما يبدو السلطان شخصية أخرى لدى قراءة سريته يف كتبفكثريا 

اوسنرى يف هذا الكتاب  فيها لدى من هذه النامذج التي ال يبدو اجلانب اإلنساين للسلطان  كثريا

ا عن التاريخ وهلذا فمن باب أوىل فإن التاريخ السيايس ال يعرب أبدا  ؛مطالعة التاريخ السيايس
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 حكامها. احلقيقي لألمم والشعوب التي عادة ما تكون أفضل بكثري من

بينام التاريخ احلضاري دائام مرشق يتحدث عن اإلنجازات واالبتكارات والتقدم 

العلمي، عن العلامء واملكتبات وساحات التعليم والتدريس، عن النهضة والرخاء 

 االقتصادي، عن املوارد الكبرية وعن ثراء الشعوب وسيولة احلركة التجارية..

فطالع تارخيها احلضاري، وإذا أردت أن تكرهها إذا أردت أن حتب أي أمة من األمم 

ُبدَّ أن تكون نظرة للتاريخ السيايس  ولذا فالنظرة املنصفة للتاريخ ال فطالع تارخيها السيايس..

أولئك الذين يشوهون التاريخ  -عن عمد غالبا–، وهذا هو ما ُيغفله اواحلضاري معا 

 اإلسالمي. 

ا ا وحضاري  ا سياسي  ا الكتاب أن يكون تارخيا وقد كانت النية يف بداية الرشوع يف هذ

، إذ كنا سنحتاج إىل عرشة الا عها جعلت األمر مستحية وتنو  أن غزارة املادَّ  إالَّ للدولة العباسية 

أدنى، وهذا غري ممكن يف ظل الوقت املتاح وظروف التكلفة وطبيعة القارئ  جملدات بحد  

 لنا إخراج التاريخ احلضاري رِس يَ اهلل يُ  رش.. ولعلَّ املعارص ورؤية األخ الكريم صاحب دار الن

ةللدولة العباسية، وبه سيتضح كيف أن هذه  قد كانت ملسة ساحرة طرأت عىل التاريخ  األُمَّ

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ ﴿ :ا لقول اهلل تعاىلاإلنساين، مصداقا   .[111]آل عمران:  ﴾ُكنْتُْم َخرْيَ ُأمَّ

فإن التاريخ السيايس للمسلمني هو األفضل من غريه، وهو حيتاج  -ومع هذا-ولكن 

نظرة منصفة.. ال هي مغرقة يف األخالقية فتنتفض ألي خلل وتشبعه إىل بعد كل هذه السنني 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ ﴿وال هي بالتربيرية التي تقبل بكل ما وقع باعتبارنا  ،اا وجترحيا نقدا   ؛﴾َخرْيَ ُأمَّ

نسلك أال بل تعني األفضلية النسبية املقارنة.. كام ينبغي  ،فإن هذه اخلريية ال تعني العصمة

ض له اإلسالم وفكره وتارخيه من هجوم يف عرصنا احلايل.. املنهج التربيري باعتبار ما يتعرَّ 

م املعلومة الصحيحة التي دِ قَ الزمن ليُ بل املفرتض بالذي يكتب يف التاريخ أن يعلو عىل 

 حتتاجها كل األزمان وكل الظروف.

*** 

 تبقى إشارة إىل هذا الكتاب..

فقد الحظنا فراغ املكتبة اإلسالمية من دراسة حتقق الرشوط السابق ذكرها يف فرتة 
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الدولة العباسية، فغالب ما صدر فيها إما كتبه قوميون مل يتحرروا كثريا من سيطرة 

سترشقني، فإن حترروا من هذا فإهنم وقعوا يف التفسري القومي الذي أسس له املسترشقون امل

أو كتبه إسالميون فكان غالبه خمترصا أو ، باعتبار أن زماهنم ونشأهتم حفل باألفكار القومية

 تكرارا ملا يف كتب تراثية دون أن يأخذ قدره من التحليل والتقريب إىل القارئ املعارص.

مستعينني باهلل، عىل الكتابة يف هذا املوضوع، وقسمنا العمل فيام بيننا، فأخذ  فعزمنا،

أحدنا )حممد إهلامي( الفرتة العباسية منذ إنشاء الدعوة العباسية وحتى هناية العرص البوهيي 

فيام أخذ اآلخر )حممد شعبان( الفرتة التالية منذ دخول السالجقة إىل بغداد  هـ(151 – 111)

عىل  ، فخرج الكتاب يف ثالثة جملداتهـ(656 – 151ها أمام الزحف املغويل )وحتى سقوط

 هذا النحو:

 .رحلة العباسيني منذ بداية الثورة حتى هناية عرصهم الذهبيالعباسيون األقوياء: ( 1)

 .اخلالفة العباسية حتت السيطرة العسكرية والبوهيية: العباسيون الضعفاء (2)

 .اخلالفة العباسية منذ سيطرة السالجقة حتى سقوط بغداد: آخر أيام العباسيني (3)

*** 

نسأل اهلل أن نكون قد ُوِفقنا يف تقديم جمهود ينفع األمة يف الدنيا وينفعنا يف اآلخرة إذا 

 وقفنا بني يدي اهلل تبارك وتعاىل.

 فام كان من توفيق فمن اهلل وحده.. وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن أنفسنا، وال

نسأل القارئ الكريم إال دعوة بظهر الغيب، وأن يصوبنا إذا رأى خلال أو خطأ، ونحن 

 نستقبل التعليقات والتصويبات عىل هذه العناوين:

حممد شعبان أيوب     حممد إهلامي 
moha.elhamy@gmail.com  shaheen.daraamy@gmail.com 

  عناوين دار النرش..أو عىل

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

 املؤلفان

 1011سبتمرب 

mailto:moha.elhamy@gmail.com
mailto:moha.elhamy@gmail.com
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 الكتاب هذا يف منهجنا
 

 

 سار العمل يف هذا الكتاب على هذا النحو:

اقترصنا يف هذا الكتاب عىل التاريخ السيايس العبايس وحده، ومع اإليامن بأن  -1

أنه ال مناص من  إالَّ ر هبا ر يف السياسة ومتأث  مؤثِ التاريخ احلضاري واالقتصادي واالجتامعي 

ق اهلدف املطلوب من الكتاب، وهي رضورة بحثية تفرض نفسها عىل أي االختيار ليتحقَّ 

ال مناص من أن يتم االختيار واإلبقاء واالستبعاد » :. عبد الوهاب املسرييدعمل كام يقول 

كيز حسب نموذج حمدد، فالبديل هو أن أحاول أن أعطي القارئ كل والتهميش والرت

ه قد يغرق فيها فال يعرف أين بدأ وكيف ينتهي، وما التفاصيل، دون تفسري أو ترتيب، ولعلَّ 

 .(1)«معنى كل تفصيلة أو معلومة

ث عن املظاهر احلضارية أو األحوال االقتصادية أو حوادث الزالزل فلهذا مل نتحدَّ 

ا فيام ندر، وحيث كان هذا ملح   إالَّ واجلدب واملجاعات التي أصابت البالد العباسية والقحط 

 ا باملوضوع املطروح.ا مبارشا ا ارتباطا ومرتبطا 

ع الرواية يف مصادرها، ونقلها عن أول مصدر ذكرها ما استطعنا، وقد اهتممنا بتتب   -2

ة يف إذا كان ثمة فائدة مرجوَّ  نردف بذكر املصدر األول بعضا من املصادر التي نقلت عنه

أو كان يف  ،قة يف هذه املصادر. وقد نكثر من املصادر يف احلوايش إذا كانت القصة مفرَّ (2)هذا

َتاج إليه.  تعدادها فائدة تدعيم صحتها أو بيان انتشارها وشهرهتا أو غري ذلك مما حُيْ

هتممنا عىل وجه الروايات التارخيية فيها ما هو ضعيف وما هو صحيح، ولقد ا -3

                                                 
 .13، 12ص د. عبد الوهاب املسريي: رحلتي الفكرية (1)

حتى ال نخرج بالكتاب عن هدفه يف خماطبة  ؛ومل نشأ أن نطيل باإلشارة إليها وبياهنا ،الباحث إالَّ قد ال يلحظها بعض هذه األهداف  (2)

هـ، ويف مدينة املوصل، هذه احلادثة قد 151عىل سبيل االفرتاض: حادثة وقعت يف عام  القارئ غري املتخصص.. ولنرضب مثاالا 

ا هـ( كأقدم مصدر أوردها، سيكون من املؤكد للحادثة ومما يزيدها مصداقية أن نأيت هبا أيضا  211بن خياط )ت  خليفة دنجدها عن

هـ( باعتباره التاريخ املتخصص يف هذه املنطقة.. وهكذا، ولذلك اجتهدنا يف ترتيب املصادر  331لألزدي )ت « تاريخ املوصل»من 

لئال يتحول الكتاب إىل بحث  ؛إليها عىل سبيل التفصيل رِشْ ومل نُ  ،ائد قد ال يدركها غري الباحثيف احلوايش حسب ما تراءى لنا من فو

 أكاديمي ال يناسب القارئ غري املتخصص.
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يف  الذهبيبرص بالرجال وأحواهلم مثل اإلمام  وثون ذواخلصوص بالتواريخ التي كتبها حمدِ 

كان له يف تارخيه َنَفٌس نقدي  نْ ، فإهنام ممَّ (1)ابن كثريكتبه، وكذلك البداية والنهاية للحافظ 

ذا ال يعني أن كل ما ورد فيهام صحيح، بل كان يعني أنه مقبول للروايات الواردة. غري أن ه

ورد الرواية من مصادرها األوىل مشفوعة هبذه املصادر التارخيية التي كتبها لدهيام.. فلهذا نُ 

ا- خني املَُحِدثنيثون.. ومن املؤرِ املحدِ   يواإلمام اخلطيب البغداد ابن عساكراإلمام  -أيضا

، فال ختلو موسوعاهتم من فوائد مجة يف جمال تقييم الرجال والروايات واإلمام ابن حجر

 واألسانيد.

 وأما منهج العرض التارخيي يف هذا الكتاب فقد سار يف كل عرص عىل وترية تناسبه: -1

التارخيية خللفاء األقوياء كان العرض يتبع احلالة ففي عرص الثورة العباسية وعرص ا: أواًل

ر يف ثِ ؤَ لقارئ، فإذا كانت الفرتة مضطربة وفيها أحداث كثرية تُ إىل ابغية توصيل أفضل صورة 

ا رةيتابع كل العنارص املؤثِ  الا ا شامبعضها فيكون عرضها عرضا  إذا كانت الفرتة هادئة ؛ أمَّ

ةو  يقرب الصورة: الا رص، وسنرضب مثافيكون عرضها بأسلوب العنا مستقرَّ

كان الوضع  أيب جعفر املنصوروالفرتة األوىل من عهد  أيب العباس السفاحيف عرص 

اا، فكنا نعرض للقارئ صورة تارخيية تتبع مسار األحداث مضطربا   ،ا بشهربيوم وشهرا  يوما

يبني ذاته اخلليفة من ثورة هنا واضطراب هناك ومترد هنالك، وهو يف الوقت وكيف يعاين 

 ونحو ذلك. الدولة وجياهد الروم

عهود ساد فيها االستقرار ، وهي الرشيدأو  املهديعهود كعهد إىل نا لقا إذا انتفأمَّ 

ايخ فإن عرض التار ؛واهلدوء ثري امللل لرتابة األعامل، فيبدو كقراءة يف ا بشهر يُ بيوم وشهرا  يوما

معجم أو قاموس، ففضلنا يف هذه احلالة أن نعرض التاريخ كموضوعات: العالقات 

النهضة العلمية... إلخ، ونستعرض  -الرخاء االقتصادي -املشكالت الداخلية-اخلارجية 

                                                 
ن اإلمام ابن حجر يؤخذ نقده التأرخيي من خالل روايات مناقب الصحابة وبعض األحاديث إ :بن طاهر الربزنجي يقول حممد (1)

لبخاري حول أحداث الفتنة يف عهد اخللفاء الراشدين ومن بعدهم. وأما الذهبي فقد استخدم النقد عىل نطاق ال النادرة يف صحيح ا

 ولعلَّ  ،ولكن احلافظ ابن كثري استعمل النقد أكثر منهام بكثري «.سري أعالم النبالء»و« تأريخ اإلسالم»بأس به يف كتابيه العظيمني 

املحاولة األوىل إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمي برمته، وأثناء دراستنا لروايات الطربي ومقارنتها بام  وه« البداية والنهاية»كتابه القيم 

ا... مل يكثر قبله أحد يف النقد كام أكثر هو من استخدامه ا بصريا ، ذكره ابن كثري من روايات الطربي وغريه وجدنا احلافظ ابن كثري ناقدا

ح. انظر: حممد %21ما يقرب  إنه نقد :ا نقولا ال حرصا وختمينا ح وصح  بن طاهر الربزنجي:  من أصل الروايات التارخيية ورج 

 .12، 1/11صحيح وضعيف تاريخ الطربي 
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ا لدى لكي تبدو الصورة أكثر وضوحا  ؛ليفةحتت كل عنرص ما جرى فيه عىل طول عهد اخل

 القارئ املعارص.

حيث كانت بداية عهده مضطربة  املأمونوسيبدو هذا املنهج أوضح ما يكون يف عرص 

عنا باقي عهده حتت العنارص أمره تتبَّ  إذا استقرَّ ؛ حتى عناها بالتأريخ اليومي والشهريفتتبَّ 

 املذكورة.

أما يف عرص سيطرة األتراك فقد ظلت حالة الرسد التارخيي عىل ذات املنهج و ا:ثانًي

السابق، ومل نتابع حالة تفكك الدول املستقلة يف املرشق واملغرب اإلسالمي وتطور األحداث 

فهذا مما ال حيتمله التأريخ للخالفة العباسية، إال أن يكون األمر مؤثرا يف التاريخ العبايس  ،فيها

ول املستقلة يف املرشق اإلسالمي يف فرتة املعتمد واملعتضد وما بعدمها حتى النهاية، كام يف الد

إذ أصبح املرشق موطنا حلركات مترد واسعة هددت اخلالفة ذاهتا أحيانا كحركة يعقوب بن 

الليث الصفار ومرداويج بن زيار الديلمي، ثم انتهى عرص سيطرة الرتك عىل يد البوهييني 

داد بعد أن نشأوا وتوسعوا يف الرشق، وكذلك إن أثرت أحداث يف املغرب الذين احتلوا بغ

عىل التاريخ العبايس كام يف مرحلة الدولة الطولونية والعالقة بينها وبني اخلالفة العباسية، 

 كام يف نشأة الدولة العبيدية )الفاطمية( يف الشامل اإلفريقي ثم استقرارها يف مرص. كذلك

ث يف حال اخلالفة العباسية بقدر ما اهتممنا بتتبع تطورها بقدر ما أثرت األحدا

 ثر يف جمرى التاريخ.ؤوتوضيحها لكي يكون القارئ عىل معرفة بخريطة األحداث التي ت

خنا هلا بحسب احلال، فأما ويف شأن الدول التي استقلت عن اخلالفة، فقد أرَّ ا: ثالًث

الفة العباسية يف معارك أو سياسات فقد الدول التي كانت بعيدة فاستقلت ومل تشتبك مع اخل

ذكرناها يف آخر عرص اخلليفة الذي بدأ استقالهلا يف عهده، وذكرنا عنها نبذة للتعريف هبا 

دولة بني مدرار يف املغرب أو السامانيني وخيترص كل تارخيها كام يف دولة بني أمية يف األندلس 

بينها وبني اخلالفة مناوشات فقد أخذنا يف فيام وراء النهر، وأما الدول التي استقلت وجرى 

رخيها جنبا إىل جنب مع تاريخ اخلالفة العباسية، وذكرنا أحوال العالقة بينها وبني الدولة أت

 وتقلبها بني هذا وذاك. ،العباسية حربا أو هدنة أو سلام

ويف عرص سيطرة البوهييني، سنجد أن دائرة اجلغرافيا قد انحرست جدا حتى : ارابًع

ارت منطقة العراق يف ظل االستقالل الفعيل للدول املحلية بمناطق املرشق واملغرب، كام ص
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أن اخللفاء مل يعد هلم دور يف سري األحداث بل كانوا عىل هامشها.. لذا فضلنا أن يكون 

السلطان  ، ثم يكونالتقسيم الزمني كام هو بعهود اخللفاء كام درج عليه روادنا املؤرخون

انارص البحث، ويكون البحث البوهيي من ع  عىل العراق وحده. مقصورا

يف آخر أيام العباسيني ورث السالجقة الفاحتون ما كان للبوهييني من سلطان  ا:خامًس

 ما اختلفوا عن سياسة البوهييني اللهم إال احرتامهم الا عىل العراق وفارس، وقلي

يس بني اجلانبني، ومن ثم امتثلنا للخليفة، فضال عن نشوء ظاهرة الزواج السيا« الربوتوكويل»

من حيث التقسيم الزمني بعهود اخللفاء مع اإلفراد بعنرص  ؛منهج تعاملنا السابق مع البوهييني

ا عىل مصادر تارخيية كانت لصيقة  رأيس خاص للسالجقة يف طيلة هذا العرص اعتامدا

 والسابع اهلجريني.بالسالجقة كتاريخ البنداري األصفهاين واحلسيني يف القرنني السادس 

بعد القضاء عىل السالجقة يف زمن اخلليفة القوي النارص برز العباسيون يف  سادًسا:

وهو ما استدعى ظهور اإلصالحات الداخلية وبروز  ،موقف االستقالل املؤقت هذه املرة

األوضاع السياسية واالجتامعية للعراق بصورة جديدة بعد ما يقرب من قرون ثالثة، فبدأنا 

ا عن أحوال بغداد االجتامعية، فضال عن جنوحنا لدراسة التاريخ العبايس يف هذه نت ناول نتفا

ا للسآمة وامللل، وكان اعتامدنا يف ذلك عىل مصادر عارصت  احلقبة يف صورة موضوعات منعا

 هذه األحداث كتاريخ املنتظم البن اجلوزي والكامل البن األثري.

تطل من جديد عىل العباسيني خاصة يف ظهور مل تلبث األخطار أن بدأت سابًعا: 

األمر الذي استدعى إفراد احلديث عن هذه املستجدات  ،اخلوارزميني ثم املغول  يف الرشق

معتمدين يف ذلك عىل املصادر التارخيية لصيقة الصلة هبذه الدول كتاريخ النسوي الذي يؤرخ 

 الدين اهلمذاين وغريها بالطبع.لسرية خوارزمشاه وابنه منكوبريت وجامع التواريخ لرشيد 

أفردنا احلديث يف العرص العبايس املتأخر للدول املستقلة التي كانت هلا صالت ثامًنا: 

مع اخلالفة العباسية مثل سالجقة الروم والشام واألتابكيات والدولة الزنكية واأليوبية 

الصورة العامة وبدايات الدولة اململوكية، وهو حديث موجز رسيع كان البد منه لكشف 

لشبكة العالقات العامة للخالفة العباسية آنئٍذ؛ وراعينا يف ذلك االتكاء عىل املصادر التارخيية 

التي تؤرخ هلذه الدولة وتلك، وكذلك املصادر البلدانية. وكذلك طبيعة العالقات العباسية 

ا مثل لتقي الدين « لفااتعاظ احلنفا بأخبار األئمة الفاطميني اخل» الفاطمية وكيف أن كتابا
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ا مهاما الستقاء مادة قد ال توجد يف مصادر التاريخ العبايس 515املقريزي )ت هـ( يعد مصدرا

 حول هذه العالقات.

واجهتنا مشكلة ندرة املصادر األصلية يف العرص العبايس األخري وخاصة تاسًعا: 

إىل ما تيرس  لنا من  السنوات الستني األخرية قبل سقوط اخلالفة عىل يد املغول؛ فكنا نرجع

ق بعدامَّ ـخمطوطات تناولت تلك احلقبة ول مع ما حتصلنا عليه من مصادر أخرى، فضال  ، حُتقَّ

بة وهي عىل قدر كبري من األمهية؛ فضال  عن بعض املصادر واملراجع الفارسية والغربية املعر 

حداث عن االسرتشاد بروايات املؤرخني النصارى والشيعة الذين عارصوا هذه األ

ومقارنتها بروايات املؤرخني السنة يف القضايا املتشابكة بينهم مثل دور ابن العلقمي ونصري 

 الدين الطويس ونصارى بغداد يف إسقاط اخلالفة العباسية وغريها.

ويف اخلتام: نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وأن جيعل كل أعاملنا 

خالصة، وأال جيعل فيها ندا وال رشيكا، وأن يكتب هلا البقاء صاحلة، ولوجهه الكريم 

 والقبول.. إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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 متهيد

 العباسيني قبل اإلسالمية الدولة موجز
 

 

الكتاب حلقة يف سلسلة التاريخ اإلسالمي، ولئن كان هذا  إالَّ الدولة العباسية ليست 

ا عىل الوجه ا من األمور ال يمكن فهمهفإن كثريا  ؛ا للحديث عن دولة العباسينيصا خمصَّ 

اإلسالم يف العام األول دولة  ملسو هيلع هللا ىلص حممدالصحيح بغري معرفة ما كان قبلها منذ أن أنشأ النبي 

 ا بعهد اخلالفة الراشدة.، وحتى سقوط الدولة األموية، مرورا املدينة املنورةيف  ةمن اهلجر

ة الذهبيإن العهد النبوي مع عهد اخلالفة الراشدة هو العرص  املسلمة كلها، وهو  لأُلمَّ

ةاألفق الذي ترنو نحوه  الستعادته ما بقيت، وهو غرض املصلحني يف كل أزمنتها  األُمَّ

املسلمني يف عرصه ومرصه ليكونوا أقرب إىل جيل الصحابة ريد أن يرتقي بوأماكنها، كلهم يُ 

 ا(.مجيعا  ) وعيل وعثامن وعمر أيب بكرأقرب إىل  احلاكموالتابعني، وأن يكون 

لكنه  ؛انحرافات واضحة عن العهد الراشديا آخر شهد ثم كانت الدولة األموية عهدا 

لدولة العباسية قامت يف أن امن رغم عىل الكان أفضل من كل ما تاله من عصور وعهود، و

ا شأنا  ن التاريخ جرى بام جعلها أقلَّ فإ ؛األصل إلصالح االنحرافات الكائنة يف العهد األموي

عنها وعن عهد اخلالفة الراشدة، وإن  -اأيضا -ا وأكثر انحرافا  ،ا من الدولة األمويةوإنجازا 

 وسقطاته ومثالبه.مآثره وأجماده ومفاخره، وانحرافاته  ؛كان للجميع ما له وما عليه

 ؛يخ اإلسالمي قبل الدولة العباسيةا الستعراض التارا رسيعا آثرنا أن نبدأ موجزا  مَّ ومن ثَ 

 ا للدخول إىل الرحلة يف عرص اخلالفة العباسية.ليكون متهيدا 
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 ملسو هيلع هللا ىلص  النيب ةـــــــــــدول

 

 يف هذه من أهل اخلري مل يبَق ؛ حتى ت اإلنسانية ووصلت إىل دركاهتا األخريةانحطَّ 

حضارات الرشق والغرب تعيش عىل اضطهاد اإلنسان  ؛رشاذم قليلة إالَّ ا األرض مجيعا 

يها فواحش األخالق وتقسيم الناس إىل سادة وعبيد، تزخر باملظامل والكوارث، تشيع ف

وحدها بل يف العامل كله،  جزيرة العربليس يف  ،األصنام تصري آهلة معبودة ؛وفساد األفكار

 ،ولألصنام قوم نصبوا أنفسهم كهنة وسدنة يأكلون من خالهلا أموال الناس بالباطل

ا ا إله كاملإمَّ  فالطاغية يف العامل حينئذٍ  ؛ون هبا للطغاة احلاكمنيخُ ِس رَ ويُ  ا نصف إله، وإمَّ ، وإمَّ

 وال رادَّ  ،ريدعل ما يشاء وحيكم ما يُ أنه وكيل اإلله عىل هذه األرض، وهبذه األلقاب يف

ط عىل غريه من البالد وال يف التسل   ،وال ينتهي طمعه ال يف إذالل قومه وإخضاعهم ،حلكمه

 يبغي بذلك زيادة أمواله واإلكثار من عبيده واخلاضعني حلكمه. ؛واملاملك

تكاد تقوى عىل ذبالة أخرية ضعيفة ال  إالَّ من نور الوحي يف العهود السابقة  ومل يبَق 

وا كتبهم فُ أنفسهم بعد أن حرَّ  عن تنوير العامل وتغيريه، لقد انحرف أهل الكتاب الا فض ؛احلياة

بعد أن أظلمت  ،ينتظر زمان النبي األخري نْ مَ  إالَّ منهم  مل يبَق ؛ حتى ألهوائهم وها إرضاءا لُ وبدَّ 

 .ثمة أمل يف إصالحها دْ عُ الدنيا ومل يَ 

افبعث اهلل نبيه اخلاتم ورسوله األكرم  ، اجلزيرة العربية، التي هي حارضة مكةيف   حممدا

ر مصاحلهم بدعوة فقام يدعو الناس إىل دين اهلل تبارك وتعاىل، فواجهه القوم الذين تترضَّ 

ا فوق فال جيعل أحدا  ،ي بينهموِ َس ا إن جاء دين يُ عبيدا ر اإلنسان، فكيف حيكم األسياد حتر  

ا ال حيتاج إىل ا جميبا ا قريبا أحد؟! وماذا يعمل كهنة األصنام واألزالم إذا كان املعبود سميعا 

 مكارم األخالق؟! مُ مِ تَ ون أن تشيع الشهوات إذا جاء دين يُ وسطاء؟! وماذا يفعل الذين حيب  

 ؛اا كثريا فقد فيها من األرواح واألموال شيئا  مكةائلة يف ا ها رضوسا حربا  ملسو هيلع هللا ىلصواجه النبي 

ويف غريها من  ،يف الطائف مكةر خارج حتى أيقن أهنا مغلقة أمام حركته اإلصالحية، ففكَّ 

 ية املطاف عىل رجال من يثربفعثر يف هنا ،التي كان يطوف عىل شيوخها وقادهتا قبائل العرب
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 أن هذا هو النبي املوعود. آمنوا به وبدعوته، وقد كانوا يسمعون من اليهود

، املدينةفقام هؤالء الرجال فنرشوا الدعوة بني قومهم يف  ؛وأهلها املدينةوقد بارك اهلل يف 

وأبدت  ،ت حلمل راية اإلسالم ودعوتهقد استعدَّ  املدينةن حتى كانت اعام إالَّ وما هو 

 استعدادها للتضحية يف سبيل هذا بكل ما متلك من أرواح وأموال وجمهود.. 

دهم الذين خلَّ  ،وكانوا رجال اللحظة وعىل مستوى املرحلة، فصاروا اخلالدين األكارم

 .«.األنصار» اهلل تبارك وتعاىل يف العاملني باالسم الذي غلب عليهم

أنصار اهلل ورسوله، استقبلوا املؤمنني باإلسالم من كل مكان،  املدينةلقد كان أهل 

وا عليها الدولة اإلسالمية اخلالدة، أة أنشا مستقلَّ فآووهم ونرصوهم، فوجد املسلمون أرضا 

ةٍ ﴿ومن هذه اللحظة بدأت والدة   ..﴾ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ  َخرْيَ ُأمَّ

قواعد الدولة اإلسالمية، وبدأ نزول الترشيعات والتعاليم  مكةيف  ملسو هيلع هللا ىلص وضع النبي

ا ا واحدا ا واحدة وجسدا واألحكام يف آيات القرآن الكريم، وصار املسلمون بعد فرتة بسيطة يدا 

 لسهر!إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى وا

فعىل أرض فقرية تعمل بالزراعة  ؛دولة اإلسالمية من عجائب التاريخلقد كان إنشاء ال

 ها مع أهلها، ثم نيسن من خارجوترياد، التحم القوم الغرباء اآلتوتعتمد حياهتا عىل االس

م كل األرقام القياسية التارخيية أهلها ما كان بينهم من عداوات تارخيية، ويف وقت حطَّ 

هذا اجلمع الغريب عىل هذه األرض الفقرية أن يصنع دولة قوية متامسكة، وبعد عام استطاع 

 واحد فقط بدأ ليس يف الوقوف عىل قدميه فحسب بل يف تأسيس الدولة القوية الكبرية.

سيطر عىل كل قد أصبحت تُ  املدينةعرش سنني أخرى حتى كانت دولة  إالَّ وما هي 

هو الرجل األول والقائد األكرب  ملسو هيلع هللا ىلص حممدأصبح قائدها الطريد املهاجر و؛ اجلزيرة العربية

ا، ينام عىل احلصري ا رقيقا الذي خضعت له اإلرادات والقبائل.. ثم هو ما زال كحاله متواضعا 

ا اْبُن اْمَرَأةٍ َهِوْن َعَليَْك َفإِنَّاَم َأنَ »الرجل يرتعد من هيبته فيقول له: ر يف جسده، ويأتيه ثِ ؤَ الذي يُ 

  ِمْن ُقَرْيشٍ 
ِ
 .(1)«َكاَنْت َتْأُكُل اْلَقِديَد يِف َهِذِه اْلبَْطَحاء

                                                 
. ووافقه الذهبي. وصححه هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه(، وقال: 3333(، واحلاكم )3312) ةابن ماج (1)

 (.1536األلباين، انظر: السلسلة الصحيحة )
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د األفكار واألخالق من فساد الدين وعبادة األصنام، ومن فسا اجلزيرة العربيةرت وتطهَّ 

وانتشار الفواحش، وكانت نقطة البداية يف إصالح األرض كلها، وصارت دولة اإلسالم 

، بل وبدأت بينهام والروم فارسمرباطوريات إقوية مكينة، تتبادل الرسائل والسفارات مع 

وجه  إالَّ ريدون ال يُ  ؛ىل ظهر هذه األرضهور قوم آخرين عاالحتكاكات العسكرية مؤذنة بظ

ام إىل عبودية اهلل، ومن ضيق اآلفاق واألفكار اهلل وحترير الناس من عبودية األصنام واحلكَّ 

وانحصارها يف الدنيا إىل سعة األخالق واألحالم يف الدنيا واآلخرة، ومن ظلم الكهان 

 ذي ال حيتجب عن عباده بكاهن وال سادن!ال ؛املبني ين إىل عدل اهلل احلِق والسدنة واملستبدِ 

* * * 
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 الراشدين دولة

 

وقد أسس الدولة اإلسالمية، فصارت دولة قوية حمفوظة احلدود،  ملسو هيلع هللا ىلص حممدالنبي  يِفَ وُ تُ 

ى أي دولة ل الدستور اخلالد هلا، وصار هلا رجال تتمنَّ قد اكتمل هلا الترشيع اإلهلي الذي يمثِ 

لينتخبوا من بينهم أفضلهم  جتمع املسلمون يف سقيفة بني ساعدةأن كان هلا واحد منهم.. فا

 وأقواهم وخريهم وسيدهم.. ذلك هو:

 أبو بكر الصديق

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصي إذ نزلت وفاة النب ؛ة واخلطورةاخلالفة يف ظرف بالغ الدقَّ  أبو بكر لقد توىلَّ 

أثبت  حتى فقد بعضهم عقله لبعض الوقت، فكان  ؛وا هلااملسلمني كأشد صاعقة اهتز  

ا َقْد َماَت »اجلميع وأرسعهم إفاقة حني صدح بقولته الشهرية:  دا ا  َفإِنَّ حُمَمَّ دا ، َمْن َكاَن َيْعبُُد حُمَمَّ

ٌد ﴿: ثم تال قول اهلل تعاىل .« َحيل الَ َيُموُت اهللَ  َفإِنَّ اهللَ َوَمْن َكاَن َيْعبُُد  َقْد  َرُسوٌل  إالَّ َوَما حُمَمَّ

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلبْتُْم َعىَل َأعْ  َقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقبَيِْه َفَلْن َيرُضَّ َخَلْت ِمْن َقبْلِِه الر 

اكِِرينَ اهللُ  َشيْئاا َوَسيَْجِزي اهللَ  أو  ،قدِ َص مل يكن يُ  نْ أفاق مَ  فعندئذٍ  .(1)[111ان: ]آل عمر ﴾ الشَّ

 ،ه يف هذه الدنياقد استكمل أيام ملسو هيلع هللا ىلصق، وعلموا أن النبي دِ َص ريد أن يُ مل يكن يُ  نْ باألحرى مَ 

ةوعال، بعد أن قام ب ه جلَّ وأنه قد فارقها إىل لقاء ربِ  غ ى الرسالة، وبلَّ خري قيام: أدَّ  املهمَّ

ةاألمانة، ونصح   جهاده. ، وجاهد يف اهلل حقَّ لأُلمَّ

الدولة، يف منصب رئيس  ملسو هيلع هللا ىلصليكون خليفة لرسول اهلل  أبا بكر الصديقاختار املسلمون 

 حيث ال حقَّ  ؛يف الفكر اإلسالمي لرشعية احلكم وكان هذا االختيار هو األساس الرشعي

 يف أوىل أبو بكرمنهم وتشاور، وأعلن  رضا  ألحد يف تنصيب نفسه أو غريه عىل املسلمني بغري

ه خُمتار منها: أن ؛واملحكوم يف اإلسالم احلاكمبني  م العالقةظِ نَ ا من املبادئ التي تُ خطبه عددا 

أو أنه  ،أو نصبه أحد من الناس ،ال أنه نصب نفسه ،منهم وهم الذين نصبوه يف هذا املقام

ةأن  :ومنها .هذا املنصب ألفضلية له عىل غريه يستحق   يف  الا متمث اوقانونا  ادستورا  لأُلمَّ

                                                 
 (.1155البخاري ) (1)
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دم عن القانون هو مدعاة لعصيانه وع احلاكمملتزم به، وأن انحراف  احلاكموأن  ،الرشيعة

فكلهم أمام القانون  ؛ة بني الرعيةاملساواة التامَّ  :ومنها .القبول به ورضورة مقاومة انحرافه

 غريه. ؤخذ منه حق  ه ويُ ؤخذ له حق  سواء، كلهم يُ 

ارتداد  :هاأواليف منصب اخلالفة وأمامه ثالث مشكالت خطرية:  أبو بكر الصديقبدأ 

ا ا عن الدين كلها وإعالهنا االنفصال إمَّ را التي أسلمت مؤخَّ  قبائل العرب عن تأدية ، وإمَّ

ز حلرب املسلمني يف عاصمتهم يف كان جيهِ  هأن إىل الزكاة واألموال، وبعضهم وصل به احلال

بنفسه عىل إعداده وجتهيزه  ملسو هيلع هللا ىلص: ذلك اجليش الذي أرشف النبي والثانية! املدينة املنورة

 إالَّ إذ اقرتح بعض الصحابة  ؛ زيدبن  أسامةبقيادة الفتى القائد  للخروج إىل حرب الروم

ة ورضورة أن تبقى القوَّ  ،بارتداد قبائل العرب ي الوضع األمنخيرج هذا اجليش مع تغري  

 ألن النبي ؛يرفضه بإرصار أبو بكروهو ما كان  ؛ا ألي طارئبا عاصمة حتس  املقاتلة إىل جوار ال

وضع عىل ال حيتمل أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ا من النبيا رصحي  أوىص بإنفاذ هذا اجليش، فكان هذا نص   ملسو هيلع هللا ىلص

وقد ظهرت  ؛والروم فارسمرباطوريتي إهي التعامل مع  :والثالثةالبحث والنقاش.  حمِك 

 وصاروا يف جمال التنفيذ للقضاء عىل الدولة اإلسالمية كلها. ،عداوهتام

بني املسلم والكافر،  احلدِ  :مثل ؛ب عىل هذه املشكالت مشكالت أخرى فرعيةوقد ترتَّ 

ؤدي الزكاة مع اعرتافه بباقي أركان اإلسالم؟ وماذا عن تسيري الدولة وقد ال يُ  نْ قاتل مَ وهل يُ 

ليس لكلمته قداسة  ؛منهم وصار حيكم املسلمني واحدٌ  ،مانقطع الوحي ومات النبي املعصو

وما حدودها؟ ورضورة أن جُيمع  ؟أهلها نْ ومَ  ؟وال عصمة وال يأتيه وحي؟ وما الشورى

 لكيال يضيع لوفاة احلافظني. ؛احمفوظا  االقرآن يف كتاب واحد مكتوبا 

إىل  زيدبن  أسامةش ة إنفاذ جيبمهمته خري قيام، فاضطلع بمهمَّ  أبو بكروقد قام اخلليفة 

ب عىل التي تشهد تداعيات الوضع األمني اخلطري املرتتِ  ؛املدينةة حلامية مع وضع خطَّ  الروم

ا خيرج يف ا التي رأت جيشا ها من املقاتلني، وهو ما كان له أثر بعيد حول ردع القبائل مجيعا خلوِ 

ا رون مواجهتهم، ثم أخرج الرسائل واجليوش تباعا ال يتصوَّ  نْ رب مَ هذه الظروف إىل ح

، اجلزيرة العربيةا يف أنحاء  ثم حربا ا إلهناء حركة املرتدين سلاما ة موضوعة سلفا ضمن خطَّ 

بة مما أعاد اهلي ؛ين وزعامء حركاهتمواستطاعت اجليوش حتقيق انتصارات حاسمة عىل املرتدِ 

فت املسلمني وإن كلَّ  ،اة رسيعا وانتهت حركة الردَّ  ،اجلزيرة العربيةلدولة اإلسالمية يف إىل ا
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 ا من خرية الرجال واألبطال.عددا 

ة ظهور الرضورة إىل مجع القرآن الكريم من الصدور وكان مما ترتب عىل حروب الردَّ 

ا من حفظة القرآن يف من بعد ما فقد املسلمون كثريا  ؛والسطور والصحائف يف كتاب واحد

وأعظم عمل توثيقي يف التاريخ اإلنساين  وأدق   أهم   الصديقيف عهد  حروب املرتدين، فتمَّ 

كانت الرتمجة الواقعية لوعد اهلل  ،كله، ومُجِع القرآن يف كتاب واحد بطريقة علمية توثيقية

ْلنَا الِذْكَر َوإِنَّا َلُه حَلَا﴿ :اخلالد  .[9]احلجر:  ﴾فُِظونَ إِنَّا َنْحُن َنزَّ

فكان الوالة خاضعني  ؛للتنظيم اإلداري للدولة الصديقويف خالل هذه الفرتة أسس 

 ،األنحاء كل ر األوامر إىلفمنها تصد ؛التي هي العاصمة املدينة املنورةتابعني للسلطة يف 

 رة يف الرشيعة.وتأيت إليها األموال املقرَّ 

حيث استطاعت الدولة اإلسالمية الوليدة واخلارجة من  ؛ثم بدأت مرحلة الفتوح بعدئذٍ 

ومها:  ؛ذلك الوقت يف حرب داخلية طاحنة أن تدخل املواجهة مع القوتني العامليتني

، ومن العجيب املدهش أهنا خاضت هذه املواجهات مرباطورية الرومإ، وفارسمرباطورية إ

 من عجائب التاريخ ووقائعه املدهشة. د  عَ يف وقت واحد، وهذا يُ 

يف تلك الفتوحات أسامء فرسان اإلسالم ورجال اإليامن اخلالدين، وعىل رأسهم  توبرز

رة الذي مل هُيزم يف معركة قط، وقد بدأت مسريته املظفَّ  ؛ الوليدبن  خالدسيف اهلل املسلول 

ق حتى حتقَّ  ؛وأخذت تتساقط أمامه املدن الفارسية الواحدة تلو األخرى ،العراقبقيادته فتوح 

ا ومساعدة للجيوش عونا  أبو بكر الصديقهه ، ثم وجَّ فارسرسوخ مطمئن للفتوحات يف 

 رِي غَ ليُ  الوليدبن  خالد، فانطلق فارسا منه يف نجاحا  فقد كان الوضع أقلَّ  ؛ابه الرومالتي جُت 

 .الشاممرباطورية الرومية وفتح مدن وتبدأ به مرحلة اكتساح اإل ،الشامخريطة األوضاع يف 

القيادة العامة من  الشيباين حارثةبن  املثنىالفارس الكبري  تسلَّم العراقيف جبهة 

جيوش  ةكانت أربع الشاممه يف املدن الفارسية، ويف جبهة وواصل تقد   ،الوليدبن  خالد

فنشبت معركتان  ،اخلامس الوليدبن  خالدثم جاءها جيش  ،م يف املدن الروميةإسالمية تتقدَّ 

 .الريموكومعركة  معركة أجنادينفاصلتان يف تاريخ العالقات اإلسالمية البيزنطية: 

ة ية ليست كغريها من الفتوح، رسعة فروسية وقوَّ ا حربة األوىل فتوحا ورأى العامل وللمرَّ 



 العباســيون األقوياء   

 

26 

ثري كل أنواع االندهاش تُ  ا، وهي الفتوح التي أثارت وستظل  وإحسانا  الا ورمحة وعد

خ وعامل االجتامع اإلنجليزي يها املؤرِ مِ َس خني عرب العصور، وهي التي يُ واإلعجاب من املؤرِ 

ومل  .(1)«ت عىل مرسح تاريخ اجلنس البرشيص الفتوح التي مرَّ أعجب قص» :. ج. ويلزـه

 عنه رِب عَ ا، وهو ما تُ تكن الفتوح عجيبة من حيث قوهتا ورسعتها بل بأخالق الفاحتني أيضا 

وكان يمكن أن ُتعمي فتوح » :جوستاف لوبونللفيلسوف الفرنيس املعروف  ةالعبارة الشهري

األوىل أبصارهم، وأن يقرتفوا من املظامل ما يقرتفه الفاحتون عادة، وُيِسيُئوا معاملة  العرب

املغلوبني، وُيْكِرُهوهم عىل اعتناق دينهم، الذي كانوا يرغبون يف نرشه يف العامل... فاحلق  أن 

 .(2)«األمم مل تعرف فاحتني متساحمني مثل العرب، وال ديناا مثل دينهم

 ،ه الفتوح الرسيعة القوية صنعت موجة هادرة من اهليبة للمسلمني يف العامل القديمهذ

 دْ عُ فانطلقوا حتى مل يَ  ؛الذي استيقظ فجأة عىل قوم خرجوا من الصحراء املجهولة املهملة

هم يشء، كام أن املعاملة اإلسالمية بالعدل والرمحة بني الناس صنعت موجة هادرة ميقف أما

وا عىل دين فُ بعد أن تعرَّ  ؛اودخول الناس يف دين اهلل أفواجا  ،ر اإلسالم برسعةأخرى من انتشا

 ورمحة! الا ومروءة وعد الا يف األساطري وحكايات اخليال، نب إالَّ حيمله رجال مل يسمعوا عنهم 

د أهنا مل تنجح بمجرَّ  إالَّ  ؛ة اإليامن القوي اهلادرت حتت مظلَّ وصحيح أن حركة الفتوح متَّ 

كانت اخلطط احلربية التي وضعها القادة امليدانيون والقيادة العامة ثم القيادة العليا يف  هذا، بل

إىل عىل أن القوم كانوا من املحرتفني اخلرباء، ويمكن العودة يف هذه التفاصيل  الا العاصمة دلي

 .(3)صةلكتب املتخِص ا

مها فرتة والية  ؛بيف عامني فحس وتبلغ الدهشة منتهاها حني نعلم أن كل هذا قد تمَّ 

 ،دة باالجتياح والنهايةزمام احلكم والعاصمة مهدَّ  تسلَّم، فأي رجل هذا الذي  الصديق

 ثم ترك احلكم بعد عامني فقط وقد وضع دولته بني القوى العاملية العظمى؟!

                                                 
 .211صهـ. ج. ويلز: موجز تاريخ العامل  (1)

 .615جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص (2)

اسرتاتيجية »أفضل ما ُكتب يف التفاصيل احلربية للفتوحات اإلسالمية فيام نعلم هي مؤلفات األستاذ أمحد عادل كامل يف سلسلته  (3)

ريق إىل املدائن، سقوط املدائن وهناية الدولة الساسانية، الطريق إىل دمشق، القادسية، الفتح الط»، وتشمل: «الفتوحات اإلسالمية

والركن بسام  ،ثم يأيت بعدها مؤلفات اللواء حممود شيت خطاب«.. أطلس الفتوحات اإلسالمية»، ثم كتابه «اإلسالمي ملرص

 العسيل وغريهم.
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اريخ وشخصياته الكربى يف يف عامني فحسب ما عجز عنه أبطال الت الصديقلقد أنجز 

ثم تثبيت أقدام املسلمني عىل الساحة العاملية، ثم  ،من إقرار الوضع الداخيل وذلك ؛أعامرهم

ويقوم بحاجة األرامل والفقراء  ،د األيتامهو بعد كل هذا رجل كغريه من الناس يتفقَّ 

ا شخصية ال واملحتاجني بنفسه، ويرضب املثل يف الزهد والورع واخلوف من اهلل.. إهنا حق  

 يط هبا الكلامت!حُت 

وال حريص عىل أن يرى  ،فرتك هذه الدنيا غري آسف عليها أبا بكر الصديق ُل َج ء األَ جا

ا عىل اقرتاحا  إالَّ  ،ا ذا باله، ومل يرتك خلفه شيئا لقاء ربِ إىل بل اشتاق  ،مرباطور الدنياإنفسه 

 ذلك هو:  ؛عهمن نو افريدا  عظياما  الا ا من بعده رجة أن يكون خليفتهمَّ األُ 

 اخلطاببن  عمر

وكان رجل املواقف  ،ة اإلسالم واملسلمنيا عىل عزَّ عنوانا  اخلطاببن  عمرلقد كان 

وافق رأيه يف أكثر من حادثة، ومل يكن نزل القرآن يُ  ،اا أملعي  ا يف احلق، بصريا الصعبة، شديدا 

 . أيب بكرا بعد دلون به أحدا املسلمون يع

ة هي صاحبة مَّ فاألُ  ؛اح ال أكثرد اقرتجمرَّ  عمرة بخالفة مَّ عىل األُ  أيب بكرلقد كان اقرتاح 

بن  عمرورضيت باختيار  أيب بكرة اقرتاح مَّ ت األُ القرار واالختيار يف النهاية، ولقد أقرَّ 

 احلاكمأعاد الرتكيز والتأسيس للعالقة بني  خطبه  أوىلخليفة عليهم، ويف   اخلطاب

عنها، وأن طاعته  الا أو بدي ،ا عليهاوليس وصي   ؛ةمَّ إنام هو وكيل عن األُ  احلاكمة، وأن مَّ واألُ 

 احلاكميف مقاومة انحراف  الا أصي اة حق  مَّ مرشوطة بالتزامه رشيعتها وقوانينها، وأن لألُ 

ال أحد من  هقيمها، وأنيمة العظمى التي ينبغي عىل اخلليفة أن يُ وتقويمه، وأن العدل هو الق

 منه. له أو أخذ احلِق  يف أخذ احلِق  زالناس يتميَّ 

عىل مستوى التنظيم اإلداري  األوىل: ني كبريتنيقفزت  اخلطاببن  عمروشهد عهد 

ا الفتوحات العظيمة التي انفجرت رشقا عىل مستوى  والثانيةالداخيل للدولة اإلسالمية، 

، حت الدولة الرومانية البيزنطيةوترنَّ  ،حتى زالت يف عهده الدولة الساسانية الفارسية ؛اوغربا 

وحتى السواحل الغربية  آسياعىل رقعة فسيحة من أواسط  وأصبح عامل اإلسالم يمتد  

 .فريقياإل
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 ياالقتصادالنشاط و ،كاحلسبة بجوانب النشاط االجتامعي اخلطاببن  عمر اهتمَّ 

يف عهده منبع  املدينةحتى صارت  ؛العلمي التعليميالنشاط و ،كالتجارة وأحوال األسواق

ويعلمونه للناس يف  ،نرشون دين اهللوصار يبعث إىل األمصار بالعلامء الناهبني ي ،العلوم

فبالعلم كثر املسلمون  ؛ا ملوجة الفتوحرت هذه املوجة العلمية إسنادا ا، وقد وفَّ اآلفاق مجيعا 

اإلسالم يف النفوس ويف البالد املفتوحة, وحتى اجلانب األديب إذ  واستقرَّ  ،وكثر املجاهدون

 شهاد به.ا باالستمشهورا  ،ا لها للشعر حمب  حافظا   عمركان 

مة يف البناء والتعمري خطوات متقدِ  اخلطاببن  عمروشهدت الدولة اإلسالمية يف عهد 

 ،والكوفة ،البرصة :مثل ؛ثم كعواصم حضارية ،كمعسكرات يف بادئ األمر ؛وإنشاء املدن

 ؛ة فيام بعدُ مَّ لت ترشيعات أصيلة لألُ ، كام شهدت اجتهادات جديدة مثَّ ورست والفسطاط

ر وأثَّ  ،وانتشار الطاعون ،كام حدث يف عام الرمادة ،والنوازل العامة ،حاالت املجاعات :مثل

 وتقسيم املواريث. ،وابتكار احلجر الصحي ،وتنفيذ احلدود ،ذلك عىل دفع الزكاة

سات الدولة املالية والقضائية، وُأنشئت الدواوين رت مؤسَّ نضجت وتطوَّ  عمرد ويف عه

 ،وُحرِص املواطنون يف سجالت ،فُضبِطت أحوال الدولة ومواردها ونفقاهتا ،)الوزارات(

وكانت هلم رواتب سنوية، وابتدأ التأريخ اإلسالمي، وصدرت النقود اإلسالمية، وتعامل 

ة يف األموال واإلدارة وإقامة ملدن واألنحاء بالرقابة التامَّ مع والة الدولة عىل ا  عمر

ى هذا وَ قْ تَ  تمهام كان ؛العدل، وكانت رغبات أهل املدن يف تغيري والهتم نافذة ومستجابة

 الوايل وعدله.

 ؛ اخلطاببن  عمرهذا االزدهار الداخيل مل يكن وحده اإلنجاز الكبري الذي قام به 

عت ويرى موجة الفتوحات اهلائلة التي توسَّ  إالَّ  اخلطاببن  عمرقارئ عىل سرية  بل ال يمر  

والشامل  ومرص فتح الشاماكتمل  عمرففي عهد  ؛فيها الدولة اإلسالمية أضعاف مساحتها

، وواصلت اجليوش اإلسالمية مسريهتا يف ، وسقطت الدولة الساسانية الفارسيةاإلفريقي

ويف فتح القلوب بام  ،ونوادر اإلقدام ،وبساالت الشجاعة ،احلربية طفتح البالد بروائع اخلط

 أقاموه من العدل وما نرشوه من الرمحة.

كبـري يف االحتكـاك احلضـاري بـني املسـلمني وغـريهم مـن األمـم،  وقد كان للفتوح أثـر

ويف  ،لت يف حركة الفتوحات ترشيعات فقهية يف التعامل مع األمـم والبلـدان املفتوحـةوتأصَّ 
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ة صتخِص العالقة بني دولة اإلسالم وغريها من الدول، وغري ذلك مما هو مبسوط يف الكتب امل

 .(1)غزير وفري  عمرولذلك فإن الفقه املأثور عن  ؛عيةيف احلضارة واإلدارة والسياسة الرش

ـ الا مثـا  عمروقبل كل ذلك وبعده كان  اسـب ف، وكـان حُي يف اإليـامن والزهـد والتقش 

ا حتى حفرت الدموع مسارا  ؛ا، وكان يبكي من خشية اهلل ومن قراءة القرآنا شديدا نفسه حسابا 

ْيه، وامتألت قلوب الناس بمحبَّ  قـد تـرك الدولـة وقـد  الصديقوهيبته، ولئن كان  تههلا يف َخدَّ

ة األكـرب عـىل قد تركهـا وهـي القـوَّ  اخلطاببن  عمرالقوى العظمى، فإن  وضعها بني مصاِف 

 .طينيوانكمشت أمامها دولة البيزن ،بعدما اهنارت أمامها دولة بني ساسان ؛الساحة العاملية

وكانت عرش سنوات فارقة يف تاريخ اإلنسانية، ثم جاءته الطعنة الغـادرة ذات يـوم وهـو 

، فكانـت الطعنـة النافـذة القاتلـة التـي املدينـةيعملـون يف  نْ  الفجر، طعنه عبد جمويس ممَـّيِل َص يُ 

 ورمحه اهلل تعاىل. ا ثم فاضت روحه إىل بارئها، مكث فيها أياما 

وآثاره أن اقرتح عىل املسلمني طريقة اختيار اخلليفة التايل، فاختار  عمركانت آخر مآثر و

ـ املبرشـينوهـم بقيـة العرشـة  ؛ستة من خيار الصحابة أمـر  بباجلنـة مـع اسـتبعاد قرابتـه، ورتَّ

 مات سار الصحابة عىل اقرتاحه، وأسفر كل هـذا عـن انتخـاب املسـلمني فلامَّ  ؛االختيار بينهم

 الثالث يف املنزلة واملكانة والفضل واملقام.. ذلك هو:للرجل 

 عفانبن  عثمان

 يف احلكـم، وكانـت أوىل وعمر أيب بكرعىل سرية الراشدين   عفانبن  عثامنوقد سار 

ن اخلليفة إمن حيث  ؛التي أسس هلا خطاب الشيخنيذاهتا سة للمفاهيم واألصول خطبه مؤِس 

مقاومة انحرافـه عـن القـانون الـذي هـو  ة حقَّ مَّ وأن لألُ  ،ا عليهاوليس وصي   ،ةمَّ وكيل عن األُ 

ـ ـة، وأن أمـر األُ نَّ الرشيعة النازلة يف القـرآن والس  ة حتكمـه الشـورى، وأن العـدل بـني النـاس مَّ

 واملساواة بينهم يف احلقوق واجب من واجبات اخلليفة.

أال وهي التوصية بالزهـد يف الـدنيا،  ؛ة إضافة جديدة مميزة يف خطابه إىل الناسغري أن ثم

ففي ذلك الوقت كانت الدولة اإلسالمية قد أقبلت عليها األموال من كثرة الفتـوح والغنـائم 

                                                 
، وصدرت طبعته األوىل عن «بن اخلطاب موسوعة فقه عمر» :واس قلعه جي يف كتابهوقد اجتهد يف مجعه األستاذ الدكتور حممد ر (1)

 م(. 1951هـ=  1111) امكتبة الفالح، الكويت، منذ ثالثني عاما 
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ا يف رسائله إىل الوالة والقادة العسكريني عـىل التأكيـد والتنظيم اإلداري القوي، وكان حريصا 

عـىل مسـمع ومـرأى ومشـورة مـن  يف األسـاسألنه كان  ؛مل يتغريَّ  عمرذي وضعه أن النظام ال

 .عثامنومنهم  ،والعقد أهل احلِل 

أخالقــه الســهلة الرقيقــة، فكــان صــورة للحلــم والعفــو   عــثامنز ِيــمَ مــا يُ  وكــان أهــم  

، وكان هـذا هـو السـمت الغالـب عـىل شخصـه،  والصفح والتواضع، وكان أكثر الناس حياءا

يف الزهـد واخلـوف  الا هذا ال ينايف أو ينقص ما كان عليه من حزم وشجاعة! كام كان مثـاوكل 

 والبكاء من خشيته. ،من اهلل

عـىل األسـس  عفـانبـن  عـثامناإلدارية هنوضها ونضجها يف عهـد  ساتؤسَّ وواصلت امل

 الظـروف ها تغـري  واألساليب فرضفوارق يف التفاصيل ، مع عمرالتي وضعها ذاهتا والقواعد 

 قت األموال وعمَّ الرخاء دولة اإلسالم.واملسائل املستحدثة، فتدفَّ 

وحيـرص عـىل اختبـار سـري  ،األنحـاء يف كـلراقـب الـوالة ا، يُ  يقظاـحاكاما  عثامنوقد كان 

ـف عىل نبض األُ األحوال يف الدولة، وكان يتعرَّ  حيـث  ؛ة مـن خـالل حضـوره ملوسـم احلـِج مَّ

عــن  املدينــةطيع أي إنســان أن يشــكو فيــه الـوايل عــىل بلــده، كــام كـان يســأل القــادمني إىل يسـت

 ؛يكتب التقارير إليـه، وهـذا بخـالف اإلجـراءات املعتـادة نْ األحوال، واختذ من أهل البالد مَ 

 أو الرسائل املتبادلة. ،كإرسال املراقبني من عنده أو طلب قدوم الوالة إليه

 بــن  عــثامنقــرارات  هتــون أمــام هــذا القــرار الــذي هــو أهــم   لكــن كــل هــذه اإلنجــازات

ة عىل مصحف واحد، وقد اختذ هذا القـرار بعـد البحـث والشـورى مَّ ع األُ وهو مَجْ  ؛ عفان

سـاعها قـد واالتفاق مع وجوه الصحابة وكبارهم، وكان الدافع إليه أن البالد املفتوحة عـىل اتِ 

رآن عـن الفـاحتني والعلـامء والصـاحلني، ولكـنهم مـع طـول الوقـت وتباعـد الـبالد ت القـتلقَّ 

ثـم بـدأ يظهـر بيـنهم التنـازع حـول القـراءة الصـحيحة،  ،أدخلوا اللهجات املحليـة يف قراءتـه

وأن يعود هذا عليه بالتحريف، فكان قـرار الدولـة  ،فكانت اخلشية أن يتنازع الناس يف القرآن

معتمـد منسـوخ مـن  ،هو مجع املسلمني عىل مصـحف واحـد عفانبن  نعثاماإلسالمية بقيادة 

ثــم إرســاهلا إىل األمصــار لتكــون وحــدها نســخة ،  أيب بكــرالنســخة التــي مُجِعــت يف عهــد 

وبـذلك ُحِفظـت الوحـدة اإلسـالمية،  ؛م إليها اللهجات واللغات املحليةاملصحف التي حُتاك

 انتهت إليه كتب األمم السابقة. الذي ،ومحى اهلل كتابه من التحريف والتبديل
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فقـد ُفـتِح يف  ؛واصل فتحهـا الـبالد والقلـوبم وتُ ت مسرية اجلهاد والفتوح تتقدَّ واستمرَّ 

، ازبالد القوقـو واملناطق يف جنويب وغريب بحر قزوين ،وطربستان ،أذربيجانبالد  عثامنعهد 

وجتـاوزت كـل  ،(1)خراسـان، ووصـلت الفتوحـات إىل وُقتِل امللك الفاريس األخري يزدجـرد

مـن بعـد  -آسياالذي يقطن مناطق وسط -ثم بدأت مواجهة اجلنس الرتكي  ،اجلنس اإليراين

 .الشامل اإلفريقيوغريها من األنحاء يف  ،مرصيف  ، وفتحت بالد النوبةهنر املرغاب

بإنشـاء األسـطول البحـري، وبدايـة اجلهـاد يف   عثامنمرحلة أخرى يف عهد  تودخل

مل يسمح هبذا خشية عىل املسلمني من بيئة البحـر  مرع، وقد كان البحر بالتزامن مع جهاد الربِ 

 .البحر املتوسطيف  قربصاملحفوفة باملخاطر، ففتح املسلمون جزيرة 

لكن ختام عهد اخلليفة الراشد الثالـث مل يكـن كبدايتـه.. إذ انـدلعت أول فتنـة يف تـاريخ 

 ا! نة التي لن تزول آثارها أبدا اإلسالم، تلك الفت

وا جهـل لقد تضافرت كثري من العوامل لتصنع هذه الفتنة التي أشـعلها متـآمرون اسـتغل  

ـ ؛خلليفـة الراشـد الشـبهات واألباطيـلوتآمر أصحاب القلـوب املريضـة، فأشـاعوا عـن ا ا فإمَّ

بن  عثامنأن اخلليفة وها ليصلوا إىل أغراضهم، وخالصتها: فُ ا حرَّ وإمَّ  ،اختلقوها من األساس

هم فـوال ؛ عن إقامة العدل، وظلم الناس، وحـابى أقاربـهقد انحرف عن الرشيعة وختىلَّ  عفان

إذ ال تقـف أمـام  ؛وكل هذه أمور باطلة فاضت الكتب بتفنيدها ونسفها .عىل األنحاء والبالد

 أدنى بحث أو حتقيق علمي يف املوضوع.

بـن  عبـد اهللم اليهـودي املتمسـلم ، وتزعَّ الا ته أصاألمر نحو التشكيك يف رشعيَّ ر ثم تطوَّ 

وال  ،النـاس هبـا فهو أحـق   ؛أيب طالببن  لعيلاألساس وصية يف أن اخلالفة كانت القول  سبأ

حتريـف املسـيحية ونقلهـا إىل  التي استطاعت من قبُل  مه أحد فيها، وعملت اليد اليهوديةيتقدَّ 

 ،والكوفـة والبرصـة مرصـيف اإلسـالم، وانترشـت هـذه احلركـة يف ذاته لتبدأ املخطط  ؛الوثنية

وأن حركتها يف البالد قد ُبِذل فيهـا  ،ا منذ زمند هلهَّ مَ ة كان يُ رة أن اخلطَّ وتفيد املعلومات املتوفِ 

 جمهود كبري.

                                                 
أي: رشوق الشمس، وكانت خراسان تشمل البالد اآلسيوية  ؛)رشوق( :«آسان»و ،)شمس( :«خور»بة من مركَّ « خراسان»كلمة  (1)

ا، وهي اآلن تشمل معظم إيران )اجلزء الشاميل الرشقي(املمتدة بني جيحو ا إىل سجستان جنوبا ا إىل فارس غربا وأفغانستان  ،ن رشقا

 )احلاشية(. 139وتركامنيا )اجلزء اجلنويب(. انظر: د. أمحد العبادي: يف التاريخ العبايس والفاطمي ص ،)اجلزء الشاميل(
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انتشـار الفتنـة  مـنفـزاد ذلـك  ؛ة واحلسـموكان اخلليفة أقرب إىل الرفق واللني من الشـدَّ 

م يف تلك البالد، ثم أخذت منحاها األخري يف خروج جيوش وتصاعدها، وبدأت األمور تتأزَّ 

 . عفانبن  عثامنوحصارها بيت  ،دينةاملودخوهلا  ،هذه احلركة من هذه األمصار

 ، لقد كان األمر دائاما املدينةِد حماوالت اإلصالح ال يف األمصار وال عندما قدموا إىل مل جُتْ 

 مـا دام ؛يصطدم برتتيب جديد ألهل الفتنة، ومل يكن لدى اخلليفـة مـانع يف عـزل واٍل أو أكثـر

لـوال أن  ؛، بل مل يكن لدى اخلليفة مانع مـن التنـازل عـن اخلالفـة ذاهتـاكان هذا اختيار الناس

ـوأن يكـون قـرار األُ  ،ا مـن الفـوضالصحابة منعوه من هذا خوفا  ا ة املـأخوذ بالشـورى رهنـامَّ

. وجـرت مشـاورات ونصـائح «.كلام كرهوا أمـريهم خلعـوه» ثري الفتنة،برغبات جمموعات تُ 

 ؛وأهـل الفتنـة مـن اجلانـب اآلخـر ،الصالح من جانـب وخطب بني اخلليفة والصحابة وأهل

 عيد األمور إىل أسوأ مما كانت.لكن جراب الفتنة مل يكن ينضب من تدبري جديد يُ 

ـ ؛صـعب إبـادهتمال مـن القتال، ومل يكن إالَّ  حلل  مل يبَق  ا أن ُيـراق دم لكـن اخلليفـة رفـض متاما

حراسـته، ثـم كتبـت األزمـة فصـوهلا  عومنـيف هذه الفتنة، ومنع الصـحابة مـن القتـال دونـه  مسلم

بـن  عـثامنفـاقتحموا الـدار عـىل  ؛أهل الفتنة خروج كثري من الصـحابة إىل احلـِج  األخرية واستغلَّ 

وهـو يف الثانيـة والثامنـني مـن عمـره،  ،هـ(35ذي احلجة من  15وقتلوه صباح يوم اجلمعة ) عفان

واهلل لئن قتلتموين فإنكم ال » نفسه بقوله: عثامنعه نقسام املسلمني الذي توقَّ وبدأ منذ هذه اللحظة ا

 «.ا بعديمجيعا  قاتلون العدوَّ ا، وال تُ ا بعدي أبدا ا، وال تصلون مجيعا ون بعدي أبدا تتحاب  

وعـىل األمصـار  -مـن الصـحابة وهبـا مجـعٌ - مكـةوعىل أهـل  املدينةا عىل أهل وكان اخلرب صاعقا 

 فذلك أمر ليست له سابقة! ؛اأبدا  ع أحد أن األمور قد تصل إىل هذا احلدِ إذ مل يتوقَّ  ؛اإلسالمية

، واختاروا من بينهم الرجل الرابع يف املقام واملكانة والفضل املدينةواجتمع الصحابة يف 

ا بطبيعـة احلـال لرغبـة أهـل ، وكان اختيارهم هذا موافقا  أيب طالببن  عيلو والسابقة، وه

ـاالـذين خرجـوا  ،الفتنة هـو الـوو وهـو األوىل باخلالفـة  اعلي ـوكثـري مـنهم يعتقـد أن  أساسا

ا مـنهم وظن   ،ا عن قوهتمتعبريا  عمربن  عبد اهللهبا.. بينام حاول آخرون منهم تنصيب  واألحق  

بعـد أن ؛ حتـى عمـربـن  عبـد اهللغري أهنم مل جيدوا أي استجابة من  ،أهنم أصبحوا أهل القرار

 وبقيـة املهـاجرين واألنصـار املدينـةه أهـل  أقـرَّ وه بالقتل، فأيقنوا أن اخلالفة لن خترج عامَّ دُ هدَّ 

 الفوهم يف هذا، فاستسلموا!، وأن الناس لن خُي بدروأهل 
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 فبهذا بدأ عهد اخلليفة الراشد الرابع:

  أبي طالببن  علي

ا حتـت أيـدي فعلي ـحيث صارت العاصـمة  ؛ اخلالفة يف وقت عصيب مضطربلقد توىلَّ 

ة األوىل إعـادة اهلـدوء فكانت املهمَّ  ؛ور قد خرجت من أيدي كبار الصحابةواألم ،أهل الفتنة

 واالستقرار إىل الدولة.

 ؛ه يف تأصـيل األسـس التـي سـيحكم هبـااخللفـاء الراشـدين مـن قبلـ  عـيلالف ومل خُي 

لناس يف إدارة أمورهم، عن اوهو وكيل  ،ةمَّ ة، واخلليفة اختيار من األُ نَّ فاملرجعية للقرآن والس  

والعدل بني الناس هو  ،ة أن ختالفه وتقاوم انحرافه عن املنهج، واحلكم يكون بالشورىمَّ ولألُ 

 واجب اخلليفة.

 ، أيب طالـببـن  عيلرها يف عهد اخلليفة ها وتطو  الدولة نموَّ  ساتمؤسَّ وقد واصلت 

ن هو نفسه أحد كبار فقهاء الصحابة، وله اجتهادات وقرارات ضـبطت مسـار ال سيام وقد كا

 الدولة يف االقتصاد والقضاء واإلدارة وغريها. ساتمؤسَّ  ونموَّ األحكام واإلجراءات 

هو األزمة السياسية اهلائلة التي بـدأت   عيللكن الذي غلب عىل تاريخ أمري املؤمنني 

، وكانـت أوىل بــوادر هـذه األزمـة هـي الرغبـة القويـة يف رسعــة  عفـانبـن  عـثامنيف عهـد 

واألمر مل  ،يف هذه اللحظات األوىل من احلكم الا ، وهو ما كان مستحيعثامنالقصاص من قتلة 

، غري أن وجهـة النظـر األخـرى املدينةزالوا موجودين يف  ، وكثري من أهل الفتنة مابعدُ  يستقر  

م عـىل كـل مـا دَّ َقـا شـاملة، وأن هـذا الواجـب مُ ف حربا نهم ممكن ولو تكلَّ هي أن القصاص م

وال يعرتف  لعيلأن ال يبايع  - سفيانأيب بن  معاويةوهو - عداه، بل وصل األمر بالبعض

ـعثامنقتلة من برشعيته حتى يأخذ القصاص   لعـيل ا، وهو يطالب هبذا ألنـه ويل الـدم ال رفضا

واسـتحقاقه  عـيلفضـل  قـط   معاويـةمل ينكـر » :ابـن حـزمفالوضع كام يقـول  ؛ا منهوال انتقاصا 

اه إىل أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة  ،اخلالفة ورأى  ،عـىل البيعـة  عثامنلكن اجتهاده أدَّ

 .(1)«عثامنبطلب دم  نفسه أحقَّ 

 - ريض اهلل عنهـا -  عائشـةرأسـهم أم املـؤمنني  كذلك اجتهـد فريـق مـن الصـحابة عـىل

                                                 
 .1/121 ابن حزم: الفصل يف امللل واألهواء والنحل (1)
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، عبيـد اهللبـن  وطلحـة العـوامبـن  الزبريوهم  ؛ين باجلنةومعها اثنان من كبار الصحابة املبرشَّ 

ألخـذ  ؛ عـيلع يف االجـتامع مـ املدينـةوكان اجتهادهم أن يستعينوا بأهـل األمصـار خـارج 

ا ، وتكوين حشد شعبي ضاغط جيعـل نبـذهم والقصـاص مـنهم أمـرا عثامنالقصاص من قتلة 

ةحني تقف  الا سه  فيه. عيلكلها وراء  األُمَّ

إىل هذه احلركـة وهـذا اجلـيش  لعثامنكل راغب يف تأديب أهل الفتنة والقصاص  وانضمَّ 

مـن معاقـل  العـراقحيـث كانـت - البرصةهوا نحو وتوجَّ  ، والزبري وطلحة عائشةبزعامة 

وسيطروا عليها، ونشبت حرب بيـنهم وبـني بعـض أهـل الفتنـة وانترصـوا  -أولئك املجرمني

اإلمكـان يف ، وهـو مـا مل يكـن  عيلا من يد أمري املؤمنني ت متاما عليهم، وبدأت األمور تتفلَّ 

 يار اخلالفة ودولة اإلسالم كلها.ففيه اهن ؛تركه أو السكوت عنه

 إىل حدِ  دة بحق  وقد كانت معقَّ  ؛دها وتفاصيلهاال ُيْفِصح الرسد املوجز عن املشكلة وتعق  

حتـى وقـع بيـنهم قتـال،  ؛اختلفـوا يف األمـر -وهم الصحابة-ة ونفوسها مَّ أن خرية عقول األُ 

حتـى اعتقـد مجيـع  ؛األطـرافة ما كانت وجهات النظر تعتمد عىل منطق وجيه لدى كـل لشدَّ 

ط فيـه، رِ َفـالكامـل الـذي ال يسـعه أن يتنـازل عنـه أو أن يُ  شارك يف اخلالف أن معـه احلـقَّ  نْ مَ 

أهنـم مـن رغم عـىل الـ ،فيهـا  هلـم وجـه احلـِق إذ مل يتبـنيَّ  ؛واعتزل بعض الصـحابة هـذه الفتنـة

 ،شـعبةبـن  واملغـرية ،أيب وقـاصبـن  سـعدمثـل  ؛ونفوس زكية كبـرية ،عبقريات عقلية نادرة

 وغريهم. ..عمربن  وعبد اهلل

 عــثامنرأى أن القصـاص مــن قتلـة  نْ َمــ كـلَّ   والـزبري وطلحــة عائشـةلقـد مجـع جــيش 

ا عنـه كـام جيـب، ومل يقـف مـدافعا  عـثامن عـن ط وختىلَّ حسب أنه قد فرَّ  نْ مَ  واجب عاجل، وكلَّ 

رأى الوقـوف  نْ مَ  إليه كل   اته إليها، وانضمَّ ، وخرج بقوَّ الكوفةاحلكم إىل  ر اخلليفة نقل مقرِ فقرَّ 

، وإالَّ وأنه األحق بإدارة الدولـة وترتيـب أمـر القصـاص ومراعـاة األولويـات ،عيلمع اخلليفة 

يف جانـب أن يتجـاوز اخلليفـة الرشـعي يف  رأى احلـقَّ  نْ َمـ لكـِل ون ويكـ ،سينهار كيان اخلالفـة

 قسم ثالث من الناس يف حرية بني املوقفني وآثر االعتزال يف هذه الفتنة. إقامته، بينام ظلَّ 

، ونجحـت والـزبري وطلحـة عائشـةوجانـب  عـيلدارت حوارات وتفامهات بني جانب 

 عائشـةإىل   عيليف توصيل وجهات النظر الواضحة من  عمرو التميميبن  القعقاعسفارة 

بـل زاد يف  ؛املشـكلة إىل حـِل  دِ ؤَ وكان قد ثبت أن مسار الطائفة الثانية مل يُ  ، والزبري وطلحة
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 ،مما أشـار إىل زيـادة االشـتعال ؛عثامنها ممن قتلوا ئبت بعض القبائل ألبناها بعد أن تعصَّ دتعق  

اهلـدوء، وبـات  االتفـاق بـني الفـريقني، فعـمَّ  ، وهنـا تـمَّ  عيلة رأي ثبت صحَّ وهو ما كان يُ 

 الفريقان يف أهدأ حال ويف أنعم ليلة.

شـارك  نْ ل رضبة قوية ألصحاب الفتنة وخططهم، وال سيام مَلـمثل هذا االتفاق كان يمثِ 

كوا مسألة وقت وأولويات، فتحرَّ  إالَّ الذين علموا أن اخلالف بني الفريقني ليس  عثامنيف قتل 

ــل ــني الفــريقني ،يف ســواد اللي ــوا  ،واندســوا ب ــم صــاحوا: غــدر القــوموقتل  .مــن الفــريقني ث

شـعلوهنا حتـى خـرج الوضـع عـن وأهـل الفتنـة يُ  ،فاضطربت األمـور وذهبـت إىل االشـتعال

سكرهم، وكذلك مل سيطرون عىل معمعه يُ  نْ ومَ  عيل دْ عُ ومل يَ  ،اوانفلتت األحوال متاما  ،السيطرة

سيطرون عىل معسكرهم، وضاعت أصوات العقـالء معهم يُ  نْ ومَ  والزبري وطلحة عائشة دْ عُ تَ 

إسالمية يف التاريخ اإلسالمي )اجلمعة:  -بني األشالء والدماء، ونشبت أول معركة إسالمية 

 !هـ(.. تلك هي معركة اجلمل36مجادى اآلخرة من  16

انت يف هودج عىل مجل، وكـان ك -ريض اهلل عنها  - عائشةألن  ميت معركة اجلملوقد س

ا عليـه  كـان القتـال دائـرا قـائاما  ظـلَّ  فـام داموعنواهنـا ورمزهـا، « لـواء املعركـة» لهذا اهلودج يمثِ 

الفريق اآلخر يقتتـل لـئال لتنتهي املعركة لصاحلهم، و عائشةريد قتل الفتنة يُ  فريُق  ؛ا حولهملتهبا 

فرقـة  عـيلأرسل أنَّ  إالَّ  من حل   دْ عُ ُتقتل أم املؤمنني وحبيبة رسول اهلل وأفقه نساء العاملني، ومل يَ 

 مـن بـني احلـرب يف حراسـتها، وعندئـذٍ  عائشـةوأخرجت  ،خاصة من جيشه قتلت هذا اجلمل

ومئـات  ،العـوامبـن  والـزبري عبيـد اهللبـن  طلحـةالتي أسفرت عن مقتـل  ،فقط انتهت املعركة

 بعد أن فشلت كل جهود العقالء يف الطائفتني يف وقف القتال وإهنائه. ،القتىل من الفريقني

ـوإن كان الـثمن فاد ، عيلة خلف مَّ عن اجتامع األُ  أسفرت معركة اجلمل ا، مـا عـدا حا

بعـد  إالَّ عـن البيعـة  أيب سـفيانبن  معاويةوهي امتناع  ؛الا تلك األزمة األصيلة التي نشبت أو

 . لعثامنالقصاص 

ذكـاء  ؛اا فـذ  ، وكـان سياسـي  اخلطـاببـن  عمـرمنذ عهـد  الشاما عىل واليا   معاويةكان 

ة قـوَّ  منـذ كـانوا أهـَل  الشـاما، وأهـل ا مج ـوه حب  وأحب   الشامق به أهل حتى تعلَّ  ؛وحكمة وحلاما 

وأصـابع زوجتـه املقطوعـة  ،بالـدماء امللطخ عثامنوفتوة وإيامن ونجدة، فهم منذ رأوا قميص 

خلـف  لعـثامنا عـىل السـري يف أخـذ القصـاص ا صـادقا ما وا عزدافع عنه وقد امتألحني كانت تُ 
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 أمريهم ويل الدم إىل هناية املطاف.

نـذر بوقـوع يُ  الـذيو ،بالذي يسمح بتكرار انفالت الواليات مـن بـني يديـه  عيلومل يكن 

أن اخلالفات التي كانت بـني جممعون عىل  ةنَّ ا، ومن املهم القول هنا أن أهل الس  معارك أخرى أيضا 

 وأن خمالفيه هم املجتهدون املخطئون. ،عيلفيها إىل جانب  وغريه من الصحابة كان احلق   عيل

حتـى جهـز  الشـاملـه، ومـا إن وصـلت األنبـاء إىل ا ز جيشا وجهَّ  الشامعىل غزو  عيلعزم 

اإلسـالمية، وهـي موقعـة  - ، ثم وقعت املعركة الثانية اإلسالميةالشاما من أهل جيشا  معاوية

أن أدرك  إالَّ قـة، فـام هـو ا بعـد اشـتباكات متفرِ مريـرا  الا هـائ الا ، وفيها اقتتل اجليشـان قتـاصفني

ومهـا عـدة  ؛شـانوقد فنـي اجلي إالَّ يف أرسع وقت فلن تنتهي  الفريقان أن هذه احلرب ما مل تنتهِ 

 ؛ة يف قلب الدولة اإلسالمية ذاهتـااإلسالم ورجاله وقوته الضاربة، فهالك هؤالء الناس رضب

فتفتقت األذهـان عـن فكـرة رفـع املصـاحف عـىل الرمـاح،  ،فسعى الساعون يف إيقاف القتال

 عه أحد منهام!وطلب االحتكام! فوافق الطرفان وقد نزل هبام من البالء ما مل يتوقَّ 

، وكـان يـارسبـن  عـامرما أسفر عنه القتال هو استشهاد الصـحايب اجلليـل  ن من أهمِ وكا

 :عـامرذلك أن النبـي قـال عـن  ؛من السابقني امعنى أعمق وأكرب من كونه صحابيا  هالستشهاد

بأن  الا شاع هذا القول بني اجليشني، وكان هذا القول كفي عامرفلام ُقتِل  .(1)«َتْقتُُلُه الِفئَُة الَباِغَيةُ »

ا يف حالة احلرب ونفوس الناس فيها فقد كان لو أن األمر مل يصل إىل احلرب، أمَّ  ،ينتهي النزاع

وهـو التأويـل الـذي  «.جـاء بـه نْ قتله مَ » حتى قال: معاويةا، فام إن بلغ هذا القول األمر خمتلفا 

فريق متمسك بام هو عليـه،  مع العلامء عىل رفضه وفساده، ولكن أجواء احلرب جعلت كلَّ جُي 

ت احلـرب حتـى وضوح ضـعفه.. فاسـتمرَّ من رغم عىل الهبذا التأويل  الشامولقد اقتنع أهل 

 جلأ الناس إىل التحكيم.

بـن  عمـرو معاويـةف لـه يف التحكـيم، وكلَّـأن يكـون ممثِ  عرياألشـ موسىأبا  عيلل كلف 

ضعت رشوط للتحكيم والصلح، ومل يكن هذا التحكيم عىل تنازل له، ووُ أن يكون ممثِ  العاص

يف  عـيلك أحـد يف خالفـة كِ َش إذ مل يُ  ،افهذا أمر مل يكن واردا  ؛معاويةعن اخلالفة أو تثبيت  عيل  

هت ، ويف التحكيم روايات كثرية ضعيفة شـوَّ معاوية، ومل يكن أحد يدعو إىل خالفة األساس

مواقف الصحابة وتارخيهم، وإنام كان التحكيم لينظـر احلكـامء يف سـبيل اخلـروج مـن األزمـة 

                                                 
 (.2915مسلم )، و(136البخاري ) (1)
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كـم بيـنهام بعـد التي سالت فيها دماء املسلمني.. وقد اتفق الفريقـان عـىل موعـد ورشوط للح

 ت األوضاع عىل أحواهلا.وقت، لكن هذا األمر انتهى إىل الفشل، وظلَّ 

ذلك هو انسحاب بضـعة آالف مـن جـيش  ؛مل يتوقعه أحد لقبول التحكيم الكن ثمة أثرا 

لكتـاب اهلل،  معرتضني عىل التحكيم، ومعلنني أن هذه الطريقـة غـري رشعيـة وخمالفـة  عيل

القدر القليل،  إالَّ لكن مل يكن لدهيم من الفقه  ؛اء واحلفظة لكتاب اهللكان هؤالء من القرَّ ولقد 

« حروراء» وانحازوا إىل منطقة الكوفةوتركوا  ، عيلفأصبح هؤالء فتنة جديدة يف معسكر 

 .أيب طالببن  عيلجانب اخلليفة الراشد الرابع  ، وكانوا شوكة أخرى يفالعراقيف 

 دت سياسـة أول حركـة معارضـة يف تـاريخ اإلسـالم، وقـد حـدَّ  وكانت حركـة اخلـوارج

 ،فقد بذل هلـم النصـح ؛املسلم مع حركات املعارضة احلاكممعها كيف تكون سياسة   عيل

بالكثري عن انحرافهم الفكـري والعلمـي،  فعاد ،عباسبن  عبد اهللا كاحلرب ريا وأوفد إليهم سف

 ،أن حيملوا السالح عىل املسلمني إالَّ وأال حُيرموا حقوقهم  ،ض إليهم أحديتعرَّ  إالَّ  عيلد وتعهَّ 

ونـه عـىل رُ فِ كَ أهنـم كـانوا يُ مـن رغم عىل ال ،لهم هلم بعهده ومل يقاتجرائم، وقد وّفَّ  اأو يرتكبو

ز اجلريمـة  انتقل األمـر إىل حِيـفلامَّ  ؛يف التكفري بالكبرية وما إىل ذلكويذيعون أفكارهم  ،املنابر

 ا!لكن أمرهم مل ينتِه متاما  ؛فهزمهم يف معركة النهروان  عيلقاتلهم  ؛وقتلوا من املسلمني

ف الـذي بـدأ ف اآلخـر، ذلـك التطـر  بيئة مناسبة النتشار التطر   ف اخلوارجد كان تطر  وق

فقـد ذاع هـذا  ؛يله عىل سائر الصـحابةضوتعظيمه وتف عيل، وهو الغلو يف سبأبن  عبد اهللمنذ 

ثم بلغ األمـر ببعضـهم أن جعـل  ، والويله الووبلغ هبم أن يعتربو بني فريق من الناس حتى

اعتقـدوا  نِ حتى لقد أحرق بالنـار َمـ ؛ة وحسمهذا الغلو فيه بكل قوَّ  عيلإهله، وقد واجه  اعلي  

ـ وعمر أبا بكر يسب   نْ د مَ أنه رب، وهدَّ  ا يف كـل مـوطن عـىل مواجهـة بالعقوبة، وكان حريصا

 هذه األفكار وإهنائها!

لقـد  ؛ت العامل اإلسالمي من وجهة نظرهممشكال ة حلسم كلخطَّ  وضع بعض اخلوارج

بـن  عمـرو، وأيب سـفيانبن  ومعاوية، أيب طالببن  عيلاتفقوا عىل أن يغتالوا الثالثة الكبار: 

وا لذلك ثالثة منهم ليقومـوا باالغتيـال يف دُ عندهم، وحدَّ « أئمة الضالل» ، باعتبارهمالعاص

شـبه (، وكانوا يعلمـون أن هـذا يُ هـ11رمضان  من 13وقت واحد، يف صالة الفجر من يوم )

رشف الدنيا واآلخرة، فإن نجونـا شـفينا » فهذا عندهم ؛ا مل يبالِ العملية االنتحارية، لكن أحدا 
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 «.وإن ُقتِْلنا فام عند اهلل خري من الدنيا وما فيهاأنفسنا وأدركنا ثأرنا، 

، فيام ملجمبن  عبد الرمحنعىل يد  وحده، فاستشهد   عيلمع  إالَّ ة ومل تنجح اخلطَّ 

بـن  خارجـة فصـىل الفجـر مكانـه قائـد الرشـطة ؛يف هذه الليلـة امريضا  العاصبن  عمروكان 

 معاويـةفُقتِـل، وأمـا  العـاصبـن  عمرووهو يظن أنه قتل  ؛بكربن  فُقتِل عىل يد عمرو حذافة

 فُقتِل. عبد اهللبن  واستطاع املحيطون به القبض عىل الربك ،صيب ومل ُيقتلفقد أُ 

 الا الرجـل الرابـع يف اإلسـالم فضـ  أيب طالـببن  عيلانتهت حياة أمري املؤمنني  وهبذا

 ا ومنزلة.ومكانة ومقاما 

، وجاءتـه البيعـة أيب طالـببن  عيلبن  احلسنباخلالفة من بعده البنه  الكوفةوعهد أهل 

 َأْن اهللَ، َوَلَعـلَّ اْبنِـي َهـَذا َسـِيدٌ » :ملسو هيلع هللا ىلص قول جـده رسـول اهلل احلسنمن األمصار، ثم صدق يف 

رف يف الذي عُ  ؛ـ(ه11عام ) ملعاويةإذ تنازل عن اخلالفة  .(1)«ُيْصلَِح بِِه َبنْيَ فَِئتنَْيِ ِمَن امُلْسلِِمنيَ 

 .التاريخ اإلسالمي بعام اجلامعة

 ،«امللك العضوض» ومنذ ذلك الوقت بدأت مرحلة أخرى يف التاريخ اإلسالمي، مرحلة

 هي:  ؛دول امللوك يف اإلسالم . وكانت أوىل«.اخلالفة الراشدة» بعد أن انتهت مرحلة

 !دولة األمويني

                                                 
 .(21115(، وأمحد )5166(، والنسائي )3333(، والرتمذي )1662، وأبو داود )(3536البخاري ) (1)
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 نيــــــــاألموي ةــــــــدول

 

 ؛وأخباره بدول اخللفاء وأخبارهم معاويةأن ُتْلَحق دولة  يكان ينبغ» :ابن خلدونقال 

 .(1)«فهو تاليهم يف الفضل والعدالة والصحبة

 أِت تاإلسالم بعد دولة اخلالفة الراشدة، ومل  لقد كانت الدولة األموية هي أفضل دول

سع من قبل، وأعادت فتح ما كان تَّ سعت فيها الفتوح ما مل تَ فلقد اتَّ  ؛بعدها دولة أفضل منها

ا جديدة، ودخل ا وبالدا قد خرج من دولة اإلسالم يف زمن الفتنة، ثم أضافت إليها أرضا 

وحدة جيمعها خليفة واحد حيكم من ا، وحفظت بقاء الدولة مالناس يف دين اهلل أفواجا 

 أقصاها إىل أقصاها.

 األمويني تاريخ موجز

 ؛ أيب سفيانبن  ملعاويةعن اخلالفة   عيلبن  احلسنتبدأ الدولة األموية منذ تنازل 

 «.عام اجلامعة»ـة اإلسالمية، وُسِمي هذا العام بـمَّ ت بذلك سنوات الفتنة التي شغلت األُ فانته

، ملسو هيلع هللا ىلصصحايب جليل، أسلم ُقبْيل الفتح، وحسن إسالمه، وكتب لرسول اهلل   ومعاوية

أيب بن  يزيدبعد موت أخيه  دمشقوالية  اخلطاببن  عمر، ثم واله والطائف حننيوجاهد يف 

وقت الفتنة  عيليف عهد  الشامحيكم  ، واستمرَّ  عثامنيف عهد  الشام ، ثم ويل كلَّ سفيان

 ،منها عرشين يف اإلمارة ؛ أربعني سنةعن اخلالفة، فكان حاكاما  احلسننازل له حتى ت ؛الكربى

ا حمبوبا  معاويةا، وكان هـ، وعمره ثامنية وسبعون عاما 61ين أخرى يف اخلالفة، فامت سنة وعرش

ووالئهم هلم، وكان يف غاية احللم  لبني أمية الشاموهو أساس حب أهل  ،الشامغاية احلب يف 

كرسى »بـ َب قِ حتى لُ  ؛ وساسه بخري سياسةا عظياما رضب به املثل فيهام، وحكم ملكا ويُ  ،والذكاء

 .(2)وكان حكمه هناية للفتنة التي أصابت املسلمني، وبداية جديدة لعودة الفتوحات ،«العرب

                                                 
 .2/155ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (1)

)وفيه  وما بعدها 59/53، وابن عساكر: تاريخ دمشق 5/363، والبغوي: معجم الصحابة 3/116ابن سعد: الطبقات الكربى  (2)

وما بعدها، وابن حجر:  3/119، والذهبي: سري أعالم النبالء 1/116، وابن األثري: أسد الغابة كثري من األحاديث الضعيفة(

 .6/151اإلصابة يف متييز الصحابة 
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 ،فهو خري ملوك اإلسالم ؛معاويةا من أحد من امللوك خريا  مل يتولَّ » :ابن تيميةقال 

 .(1)«وسريته خري من سرية سائر امللوك بعده

كلمة بليغة يف أمر الفتنة التي توزع فيها الناس بني  -خ اإلسالممؤرِ - الذهبيولإلمام 

لونه، إما قد ِض فَ ونه ويتغالون فيه، ويُ خلٌق كثري حيب   معاويةلف وخ» ُمْبِغض، قال:ـاملحب وال

ا ملكهم بالكرم واحللم والعطاء عىل حبه، وتربى أوالدهم عىل ذلك.  الشامقد ولدوا يف ، وإمَّ

وفيهم مجاعة يسرية من الصحابة، وعدد كثري من التابعني والفضالء، وحاربوا معه أهل 

إال -ورعيته   عيلكام قد نشأ جيش  -نعوذ باهلل من اهلوى -وا عىل النصب ئ، ونشالعراق

ي منهم، وغال خلق بغى عليه، والتربِ  نْ عىل حبه، والقيام معه، وبغض مَ  -منهم اخلوارج

ا يف غاليا  إالَّ شاهد فيه نشأ يف إقليم، ال يكاد يُ  نْ ن حال مَ منهم يف التشيع. فباهلل كيف يكو

أين يقع له اإلنصاف واالعتدال؟ فنحمد اهلل عىل العافية الذي  نْ ا يف البغض، ومَ احلب، مفرطا 

أوجدنا يف زمان قد انمحص فيه احلق، واتضح من الطرفني، وعرفنا مآخذ كل واحد من 

رنا، وأحببنا باقتصاد، وترمحنا عىل البغاة بتأويل سائغ يف الطائفتني، وتبرصنا، فعذرنا، واستغف

ْخَوانِنَا الَِّذيَن ﴿ منا اهلل:لَّ مغفور، وقلنا كام عَ  -إن شاء اهلل-اجلملة، أو بخطأ  نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ َربَّ

ياَمنِ  َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغال  لِلَِّذيَن آَمنُوا َسبَُقوَنا بِاإْلِ عمن  -اأيضا -. وترضينا [11]احلرش:  ﴾َواَل جَتْ

، زيدبن  سعيد، ومسلمةبن  حممد، ووابن عمر، أيب وقاصبن  سعداعتزل الفريقني، ك

 .(2)«، وكفروا الفريقنياعلي  أنا من اخلوارج املارقني الذين حاربوا وخلٌق، وتربَّ 

 ب األمر ليتوىلَّ بقرب أجله رتَّ   معاوية ت الدولة عرب عرشين سنة، وملا أحسَّ استقرَّ 

ة ، ورأى أن ذلك هو األفضل ملصلحةمعاويةبن  يزيدمن بعده ولده  واملانع لتفرقها  ،األُمَّ

وما هي  ،وكثرت األمم الداخلة فيها ،تسعاتَّ ال سيام والدولة قد  ؛ودخوهلا يف فتن جديدة

 بحاجة ألن حتتمل نزاعات جديدة قد تودي هبا. 

 جلميع الروايات وألحوال هذه الفرتة ُيف ي إىل القول بأن هذا القرار والتحليل املتأيِن 

الذي دعا » حني قال: ابن خلدونص هذا ، وقد خلَّ (3)ب يف هذه الفرتةكان هو القرار األصو

                                                 
 .3/325ابن تيمية: منهاج السنة النبوية  (1)

 .3/125الذهبي: سري أعالم النبالء  (2)

ا حني عهد باخلالفة إىل يزيد» :يف دراسة منفصلة بعنوانناقشت هذا  (3) ، وهي منشورة عىل مدونتي عىل اإلنرتنت «؟هل كان معاوية حمق 

(http://melhamy.blogspot.com.وتصدر بمزيد من التفصيل قريباا يف كتاب إن شاء اهلل ،) 
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واتفاق  ،بالعهد دون من سواه إنام هو مراعاة املصلحة يف اجتامع الناس يزيدإليثار ابنه  معاوية

ال يرضون  إذ بنو أمية يومئذٍ  ؛من بني أمية أهوائهم باتفاق أهل احلل والعقد عليه حينئذٍ 

وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غريه ممن  ،وأهل امللة أمجع ،وهم عصابة قريش ،سواهم

 ،ا عىل االتفاق واجتامع األهواءحرصا  ؛ُيَظن  أنه أوىل هبا، وعدل عن الفاضل إىل املفضول

فعدالته وصحبته مانعة من  ؛يظن بمعاوية غري هذا عند الشارع، وإن كان ال الذي شأنه أهم  

سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوهتم عنه دليل عىل انتفاء الريب فيه، فليسوا 

 فإهنم كلهم أجل   ؛ة يف قبول احلِق ممن تأخذه العزَّ  معاويةهوادة، وليس  ممن يأخذهم يف احلِق 

 .(1)«من ذلك وعدالتهم مانعة منه

وثمة  ،كه ورشبه للخمروهتت   معاويةبن  يزيدالروايات وردت عن فسق كثري من 

كان من  ء من هذه الروايات، بل إن يزيدروايات أخرى تصمه بأكثر من هذا، وال يصح يش

وقد كان  -ولو مل يكن أفضل املوجودين بطبيعة احلال-لة للخالفة الشخصيات القوية واملؤهَّ 

 يف عهد أبيه. القسطنطينيةاجليش الذي غزا  قائد

بن  احلسنيشخصيات:  أربع إالَّ ، ومل يرفض بيعته معاويةبن  يزيدوبايعت األمصار 

كان  معاوية يِفَ وُ تُ  ، فلامَّ عمربن  وعبد اهلل، أيب بكربن  حممد، والزبريبن  وعبد اهلل، عيل

ا عىل مبدأ مبايعة اخلليفة القادم يف معرتضا  عمربن  عبد اهللقد مات، وكان  أيب بكربن  حممد

 الزبريبن  عبد اهلل، وبقى عمربن  عبد اهللبايعه  ليزيدوبويع  معاوية يِفَ وُ تُ  فلامَّ  ؛حياة القائم

ه أهل  احلسنيا فلم خيرج، وأمَّ  الزبريبن  عبد اهللا ، فأمَّ ليزيدعىل معارضتهام  واحلسني فقد َغرَّ

 .يزيد لكي يتزعمهم يف اخلروج عىل ؛لكوفةإىل اوطلبوا قدومه  الكوفة

مل  الكوفةبعدم اخلروج، ال سيام وأن أهل  احلسنيكثري من الصحابة والتابعني نصحوا 

 أرصَّ   احلسني أنَّ  إالَّ فام زال الوايل األموي حيكمهم ومل خيرجوا عليه،  ؛َيْبُد منهم عزٌم جادل 

ليأخذ له البيعة، فام كان مصري ابن  الكوفةإىل  عقيلبن  مسلمعمه  وأرسل ابن ،عىل اخلروج

قلوهبم » :كان حال أهلها كام قال الفرزدق الكوفةإىل  احلسنياالعتقال، وملا وصل  إالَّ عمه 

الذي  وال جيش األمويني العراقوما صمدوا معه وال ثبتوا أمام وايل  «.معه وسيوفهم عليه

حتى أسفرت عن  ؛ا، وسارت األحداث كأسوأ ما تكون املسريةأيضا  العراقكان أهله من 

                                                 
 .211، 1/211ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (1)
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 الشهرية. كربالءيف مأساة  احلسنياستشهاد 

ة املسلمة، لكنها عىل كل حال مَّ ت باألُ مصيبة من املصائب التي نزل احلسنيكان استشهاد 

، وتضخيم هذه احلادثة وحدها إنام أيب طالببن  وعيل وعثامن عمرليست أفدح من استشهاد 

، ة والشيعةنَّ ونقطة من نقاط االشتعال بني الس   ،هو يف جوهره تضخيم ملصالح سياسية وقتية

إعادة إنتاج األحداث بام أهنا  إالَّ  احلسني، أكثر مما حيب   يزيد ة حيب  نَّ ة أحد يف الس  وما ثم

 .(1)هبم اشتملت عليه من روايات ضعيفة وباطلة رواها كذابون ال يعتد  

 يزيدلكنها أشعلت القلوب، ال سيام وأن  ؛باستشهاده احلسنيانتهت ثورة  ؛عىل كل حال

عبيد ا ضد عملي   مل يأخذ إجراءا  -وبكى عليه وأكرم أهل بيته احلسني رضه قتُل وإن مل يُ -

فرصة  للحسنيوكالمها مل يرتكا  ،)قائد اجليش( سعدبن  عمر( أو الكوفة)وايل  زيادبن  اهلل

وقاتل حتى ُقتِل، فكان من آثار استشهاده  ،ا فأبىوإنام أرادوه أسريا  ،القتالللعودة أو إلهناء 

 وسموا أنفسهم ،احلسنيشعروا بالندم خلذالهنم  نْ قام هبا جمموعة ممَّ  العراقثورة يف 

 .املدينة املنورةأن الثورة األخطر واألكرب كانت يف  إالَّ  ،«ابنيالتوَّ »

بن  وعبد اهلل مطيعبن  عبد اهللم هذه الثورة ، وتزعَّ معاويةبن  يزيدعىل  املدينةثار أهل 

، فيام عارضها املدينةوجمموعة أخرى من فقهاء  حزمبن  عمروبن  وحممد أيب عامربن  حنظلة

احلنفية( بن  حممد) أيب طالببن  عيلبن  وحممد عباسبن  وعبد اهلل عمربن  عبد اهللآخرون ك

األموي  املدينةار وايل ، وأخرج الثوَّ املسيببن  سعيدو أيب طالببن  جعفربن  وعبد اهلل

ثم طردوهم عنها، فأرسل إليهم  ،فيها بني أميةكام حارصوا  أيب سفيانبن  حممدبن  عثامن

، وحاول اجليش األموي إهناء األمور املري عقبةبن  مسلما بقيادة جيشا  معاويةبن  يزيد

وفيها  ،«قعة احلرةوم» فنشبت املعركة املعروفة يف التاريخ باسم ؛فلحبالتفاهم واألمان فلم يُ 

 املدينةاستباح  عقبةبن  مسلمولكن جيش  !ف هاهنا.. وليت األمر توقَّ املدينةاهنزم أهل 

ا له، غري أن باعتبارهم عبيدا  ليزيدوأجرب املنهزمني عىل البيعة  ،فنهبها وانتهك حرمتها ،ثالثة

عية من هتمة انتهاك األعراض واغتصاب بنات اجليش مل يرتكب ما نسبته إليه الروايات الشي

واستباحتها وانتهاهبا  املدينةانتهاك حرمة أنَّ  إالَّ  وما سوى ذلك من الكفر القبيح، املدينة

                                                 
تب يف املوضوع، فقد مجع فيه خالصة ما هذا من أوّف ما كُ  د  عَ وما بعدها، ويُ  1/152يل الصاليب: الدولة األموية راجع يف هذا: د. ع (1)

 تب يف املراجع األخرى.كُ 
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 .عقبةبن  مسلموقائد جيشه  معاويةبن  يزيدوإذالل أهلها كان من الكبائر التي اقرتفها 

ك استشهاد  إضافة إىل ما وقع -، فإن هذا املدينةل أه يزيدقال عن وما يُ  احلسنيوكام حرَّ

بن  عبد اهللك :نيعمها بعض الصحابة والتابتزعَّ  ،مكةك ثورة أخرى يف قد حرَّ  -يف احلرة

، عوفبن  عبد الرمحنبن  ومصعب ،أميةبن  صفوانبن  وعبد اهلل ،مةخمربن  واملسور ،الزبري

للشك أن انتقال اخلالفة من الشورى إىل امللك  الا لقد بدا يف ذلك الوقت بام ال يدع جما

حتى ولو كان ابن -ي إىل الطغيان والتجرب والفساد وانتهاك حمارم اهلل ؤدِ ام سيُ إن ؛العضوض

، وال شك أن استدعاء األحداث وقتها ومعايشتها مدينة رسول اهللوحرمة  -بنت رسول اهلل

أ وراثة يتجرَّ ف ي إىل هذه النتيجة بشكل ال لبس فيه، فهذا أول خليفة وصلته اخلالفة بالسيُ 

وإعادة اخلليفة إىل  ،عادة األمر إىل نصابهإلبد من حماولة  كان ال مَّ ثَ  نْ عىل مثل هذه الكبائر، فمِ 

 الشورى.

ه يف إهناء األمر سلمي   معاويةبن  يزيدة أخرى فشل وملرَّ  ا عرب الرسائل والوفود، فَوجَّ

، ثم مكةفُهِزمتا خارج  ،(الزبريبن  عبد اهلل)أخي  الزبريبن  مها بقيادة عمرواحدإرسيتني 

م بسهولة ويفقد يف كل يوم خرية ينهز ابن الزبريفكان  ،السكوين نمريبن  صنيا بقيادة احلجيشا 

بعدما فقد كل مواقعه،  لبيت احلرامإىل اأن ينسحب ويلجأ  إالَّ أمامه  دْ عُ حتى مل يَ  ؛أصحابه

 معاويةبن  يزيدأضيفت كارثة ثالثة لعهد  ؛ورضبه باملجانيق ابن الزبريومع استمرار حصار 

وهو بطبيعة احلال أمر مل يقصده أحد  ،من أثر الرضب باملجانيق الكعبةوهي احرتاق جزء من 

 هلا املعسكران.. وما هو ، ولكنها احلادثة التي اهتزَّ ابن الزبريوال من أتباع  الشامال من أهل 

 15هـ(، وكان قد مات )61ربيع اآلخر  )أول معاويةبن  يزيدوصلت األخبار بموت أنَّ  إالَّ 

ا منعطفا  مكةهـ( وهو يف التاسعة والثالثني من عمره، وهنا دخلت ثورة 61ربيع األول  من

أن يسارع باملناداة إىل  الزبريبن  عبد اهللعىل  يزيدقائد جيش  نمريبن  صنيإذ اقرتح احل ؛اجديدا 

 فهو أحق املسلمني هبا. ؛فيأخذ البيعة الشامعه إىل وأن يم ي م ،نفسه خليفة

كره أحد، وأما نقد أخطأ وارتكب عظائم فهذا ما ال يمكن أن يُ  معاويةبن  يزيدا أن أمَّ 

فهذه الثورات التي انطلقت إليه ما كان منها  ؛وافق عليهولية فهذا ما ال نُ ئل كل املسأنه يتحمَّ 

 املدينةنهم يف املجهود، ثم حتص   بل كلها كان ينهزم بأقِل  ؛دة قد استكملت أسباهباثورة واح

فهذا ما أوقع يف احلرج، فام كان بإمكان  ؛ا هلم وهم يثورونحرما  واختاذهم حرم اهلل ،مكةويف 
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هم وال التصالح معهم بالكتب والوفود، وال ردِ  أن يرتكهم يف ثورهتم، وال هو نجح يف يزيد

يات سئولع املة كلها.. ولسنا اآلن نوزِ مَّ عن حكم األُ  الا فض ؛يزيدة عىل مواجهة كان هلم قوَّ 

واألخطاء، فاجلميع بني يدي اهلل تعاىل وهو أعلم هبم وهو أحكم احلاكمني، ولكننا ننظر فيام 

 صاف ال يعرتيه هوى!عرفناه من التاريخ لنعترب ونتعلم، بإن

ه خيش ، ولعلَّ نمريبن  صنيكام قال له احل الشامباخلروج إىل  الزبريبن  عبد اهلل مل يرَض 

وكان  ،يزيدبن  معاويةولَده  يزيدفقد بايعوا بعد  شامال، وأما أهل الشاميرض به أهل  إالَّ 

 ،وفيها خلع نفسه ،ثالثة أشهر عىل أقىص تقدير إالَّ أيامه  ا، فلم تستمر  ا ومريضا ا وضعيفا صاحلا 

 وهو يف حدود ،وما لبث بعدها أن مات ،أرادوا نْ وترك اخلالفة للناس يولون عليهم مَ 

 .الا أو أكثر من ذلك قلي ،العرشين من عمره

 الشام، وكاد أهل الزبريبن  عبد اهللعىل خليفة، وبايعت األمصار ل الشاممل يتفق أهل 

أمري  قيسبن  م هذا الضحاكوتزعَّ  ،مكةباخلالفة يف  ابن الزبريبايعوا أنفسهم أن ي واألمويون

، لوال اعرتاض قبائل اليامنية بزعامة كبري بني أمية احلكمبن  مروانوأوشك أن يفعله  ،دمشق

ثبت تطورات األحداث الذين رفضوا أن يصري األمر إىل غري األمويني، وستُ  ،مالكبن  حسان

وأهنم هلذا هم األقدر عىل ممارسة  ،وأقوى البيوت فيها أن بني أمية كانوا هم عصبة العرب

ة الصحابة والتابعني الذين وافقوا عىل وعامَّ  ،من قبُل   معاويةفة، وهو ما ذهب إليه اخلال

عبد وال ثورة  ،املدينةوافقوا عىل ثورة كام مل يُ  ،بعدم اخلروج احلسنيونصحوا  ليزيدالبيعة 

 حداث أن هذه النظرة كانت هي األصح.ثبت األ، ستُ الزبريبن  اهلل

ابايعته األمصار  الزبريبن  عبد اهللفهذا  الذي  ،الشام إالَّ ا عن سلطته خارجا  ، ومل يبَق مجيعا

د يِ ؤَ وتُ  ريد بقاء األمر يف األموينيريده وطائفة تُ يعاين هو نفسه من االنقسام بني طائفة تُ 

، وهكذا احلكمبن  مروان، ويبدو األمر كام لو أن مؤيديه أكرب من مؤيدي احلكمبن  مروان

 اخلليفة الرشعي للمسلمني. ابن الزبريصار 

بايعه ألن الناس أن يُ  ابن عمرإذ رفض  ؛بشكل كامل البن الزبريأن األمور مل جتتمع  إالَّ 

إىل  مكةوانتهى األمر بخروجه من  ،ابن عباسبايعه يف فرقة ومل جيتمعوا عليه، كذلك مل يُ 

وسيطر  الكوفةيف  أيب عبيد الثقفيبن  املختار، ثم ثار احلنفيةبن  حممد، وكذلك الطائف

بن  حممد املختارواختذ  ،الذين رفعوا شعار آل البيت ،املنحرفني وهو من اخلوارج ،عليها
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يف  الزبريبن  عبد اهللا لكبريا  الا ال نجد عم قدأ منه ومما يدعو إليه، وتربَّ  احممدا لكن  ،احلنفية إماما ا

الذي  ،الزبريبن  مصعبعىل يد أخيه  هـ(63وقتله ) أيب عبيدبن  املختارحرب  إالَّ  ،خالفته

 .قالعراواله أمر 

بن  روانمل الشامأسفرت األمور عن اختيار أهل القوة والعصبة من أهل  الشامويف 

بقيادة  ابن الزبريوبني أنصار  احلكمبن  مروانومبايعته خليفة، ثم دارت حرب بني  احلكم

 احلكمبن  مروان، انترص فيها هـ(61ذي احلجة يف ) يف مرج راهط الفهري قيسبن  الضحاك

التي دخلت يف  مرصبفبدأ  ؛البالد إليه ، ثم بدأ يف ضمِ الشامله أمر  بعد قتال شديد، واستقرَّ 

يف هذه  ، وال شكَّ عبد العزيزلثم  ،عبد امللكسلطانه بسهولة، ثم عهد بالوالية من بعده البنه 

ا إىل النهاية بأن والية العهد هي التي متنع الفتن واالنقسامات والتنافس اللحظة أنه كان مقتنعا 

ثم خلع  ،معاويةبن  يزيدبموت  الشاما منذ أن انفرط عقد عىل اخلالفة، فام زال األمر مضطربا 

هـ( بعد تسعة أشهر فقط يف احلكم، 65نفَسه، ثم ما لبث أن مات )رمضان  يزيدبن  معاوية

 .مروانبن  عبد امللك بعده ابنه وتوىلَّ 

الذي اعتمد  ،الزبريبن  عبد اهللمن  الشاممشهد  ب من خلوِ الفرتة يتعجَّ  واملتابع لتاريخ

وال أرسل إليهم الدعم للقضاء عىل  ،ش معهم اجلنوديِ ومل جُيَ  ،الشامكلية عىل أنصاره يف 

ت أن البالد ظلَّ  يديه بسهولة، وسنرى بعدئذٍ  من بني مرصاملعارضة هناك، كذلك خرجت 

أن  فيام استطاع بنو أمية ؛ا له من اجتامع الكلمةقا تتساقط من بني يديه عىل ما كان متحقِ 

من  الشاما وقع يف ممرغم عىل الا عوه أضعافا ِس وَ بل وأن يُ  ؛أخرىة مرَّ  الا يستعيدوا ملكهم كام

بام  ؛انقسام.. يف داللة فارقة عىل أن بني أمية كانوا األصلح للخالفة يف هذا الوقتفرقة و

وبام نشأ فيهم من شخصيات قوية حازمة واسعة السياسة وبعيدة  ،امتلكوه من عصبة وتوحد

 النظر.

وكان من كبار العلامء - ومرص الشام إالَّ األمر وليس بيده  مروانبن  عبد امللك توىلَّ 

شخصية قوية بارعة  عبد امللك، ففكان املؤسس الثاين مللك بني أمية -(1)يف وقته والفقهاء

ا فحسب، وعمره ستة عرش عاما  املدينةأمر   أيب سفيانبن  معاويةالذي واله  نجيبة إىل احلدِ 

 ؟!عني من عمره، أي يف اكتامل النضجفكيف وهو اآلن يف األرب

                                                 
 «.هذا فراق بيني وبينك»وال يصح ما روي من أنه ملا توىل اخلالفة نظر إىل املصحف وقال:  (1)
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ثم  ،العراقيف  الزبريبن  مصعبوانترص عىل  ،إليه باقي البالد اإلسالمية يف عهده ضمَّ 

عيد التذكري األمر من فظائع أخرى تُ  األمر له، ومل خيُل  ، واستقرَّ مكةيف  زبريالبن  عبد اهللعىل 

رجاله، وهو الذي  ا من أبرزواحدا  يوسف الثقفيبن  احلجاجإذ كان  ؛معاويةبن  يزيدبعهد 

يف  الزبريبن  عبد اهلل، وهو الذي قاد له احلملة عىل ، وانترص عىل اخلوارجالعراقَثبَّت له أمر 

وأساء إىل  ،الزبريبن  عبد اهللثم صلب جثة  ،باملجانيق حتى هزمه، وقذف البيت احلرام مكة

، وعىل اجلانب اآلخر مروانبن  عبد امللكفالمه فيها  ؛أسامء بنت أيب بكرا سيدة الدنيا يف وقته

عيد ومجاعة تلو األخرى يف مشهد يُ  ،ا تلو اآلخرواحدا  ابن الزبريوا عن ختاذل الناس وانفض  

 ،عيد التأكيد عىل أن مجيع القوى افتقدت التامسك والتوحد، كام يُ  عيلبن  احلسنيالتذكري ب

يف التأكيد عىل أنه مل يكن أحد يف هذا الوقت أقدر عىل  يزيدُ ما  ا لألموينيالذي كان متوفرا 

 اخلالفة منهم.

 بعض ثورات الشيعة إالَّ ضايقه يُ  دْ عُ ومل يَ  ،مروانبن  لعبد امللك األمور ِت فَ َص وَ 

أيب بن   القضاء عليها البطل الكبري املهلبالتي توىلَّ  ،وثورات اخلوارج ،العراقاملحدودة يف 

واستطاع أن هيزمهم هزائم قاسية يف أكثر من موقعة فاصلة، وقد كانت ثوراهتم أخطر  ،صفرة

 .الثورات عىل بني أمية

بن  عبد الرمحنما لبثت أن أشعلت ثورة خطرية وكربى قادها  احلجاجولكن سياسة 

وكالمها من العلامء الكبار، إضافة إىل دعم وموافقة  ،والشعبي جبريبن  سعيدومعه  األشعث

ولكنه مل يستطع القتال لشيخوخته، وانترشت الثورة  ؛مالكبن  أنسمن الصحايب اجلليل 

اء، والقرَّ  إليها من العلامء والفقهاء انضمَّ  نِ ا ملَ  من الناس تبعا إليها كثري وانضمَّ  ،واشتعلت

كافة اجليوش التي أرسلها إليه  وهزم جيش ابن األشعث ،اوبلغت الثورة منحى خطريا 

أن يعزل عنهم  العراقإىل أن يعرض عىل أهل  عبد امللكمما دفع  ؛ملواجهته احلجاج

األشعث إمارة ما شاء من البالد، بن  عبد الرمحن وأن يتوىلَّ  ،يوسف الثقفيبن  احلجاج

 ،فرفضوا هذا العرض ؛رب بقرب انتصارهم الكاملوا أن هذه التنازالت خُت ولكن الثائرين ظن  

ثم انتهى  ،العراقانتهى أغلبها لصالح أهل  ،القتال مائة يوم وقع فيه ثامنون معركة فاستمرَّ 

واجه الدولة أخطر منها التي مل تُ  ،وفشلت هذه الثورة الكربى ألموينيلاألمر بانتصار حاسم 

 طوال فرتة قوهتا.
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اإلسالمية توقفت الفتوح بطبيعة احلال، بل ويف أثناء الرصاع الداخيل يف الدولة 

، بل الشامل اإلفريقيوضاعت منها بالد كانت قد ُفتِحت يف  ،تراجعت الدولة اإلسالمية

عىل إتاوة سنوية يدفعها هلم!! وهو األمر الذي ما  صالح الرومإىل أن يُ  عبد امللك واضطرَّ 

انتهت هذه املرحلة،  عبد امللكحيلمون بيشء منه! ولكن بعد وحدة الدولة حتت سلطة كانوا 

التي  ،ة أخرى يف فتح البالد، ومنها بالد الروم نفسهاوا مرَّ ءبل بد ؛واستعاد املسلمون قوهتم

 بنائه.أو عبد امللكأخذت يف التساقط أمام املسلمني يف عهد 

ا، وجعله اللغة العربية ري  اهو تنظيم الدولة إد مروانبن  عبد امللكما صنعه  ومن أهمِ 

وهي  ؛وفرض التعامل هبا يف الدولة ،لغة رسمية ُتكتب هبا الدواوين، وَسكَّ العملة بالعربية

 ة اإلسالمية بأثرها.مَّ القرارات التي كان هلا أكرب األثر يف حياة األُ 

ة مَّ ق فيها ما غاب عن األُ قَّ ا َح بعد عرشين عاما  هـ(56)شوال  روانمبن  عبد امللك يِفَ وُ تُ 

عرص إىل والعودة  ،وانتهاء الفتن ،دهاي، من أمن البالد وتوحمعاويةمنذ ربع قرن، منذ وفاة 

 األمر من بعده ولده ها أمر اخلالفة، وتوىلَّ د فيووطَّ  ،الفتوح، وأعاد فيها سلطان بني أمية

 .عبد امللكبن  الوليد

 املسجد األمويأة، وكان هييم بالبناء والعامرة، فبنى ساحة مهيَّ  عبد امللكبن  الوليدوجد 

 واهتمَّ  ،ع فيهوتوسَّ  املسجد النبوي وبنى يف رية ال مثيل هلا يف وقتها،الذي هو حتفة معام

وتسيري الطرقات، وكان أول  ،بأعامل حفر الرتع والقنوات واآلبار بزخارفه وزينته، كام اهتمَّ 

ملرض وجعل فيها نظام األطباء العاملني بمرتبات، وبنى مستشفى  ،بنى املستشفيات نْ مَ 

ُمْقَعد  لكِل حتى جعل  ؛وما إىل ذلك ..د أمر املحتاجني والفقراء والعاجزينوتعهَّ  ،اجلذام

ففي  ؛عبد امللكبن  الوليدت الفتوحات كذلك يف عهد ا. واستمرَّ ولكل أعمى قائدا  ،اخادما 

فارقة يف تاريخ اإلنسانية،  بقعة التي ستكون فيام بعدُ  ،األندلسالفتح العظيم: فتح  عهده تمَّ 

التطور املايل واإلداري يف  ، واستمرَّ (1)بالد السندو آسياكام توالت الفتوحات يف أواسط 

وافاه ؛ حتى صب اخلليفةعرش سنوات يف من الوليد ظلَّ  ،عبد امللكبن  الوليدالدولة يف عهد 

 . عبد امللكبن  سليامنفة من بعده أخوه  اخلالهـ(، وتوىلَّ 96األجل )

                                                 
 جلزء اجلنويب من باكستان.بالد السند: يمكن القول بأهنا اآلن ا (1)
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ممن يستعني  سليامن، وكان عبد امللكبن  سليامنخالل عهد  ساد اهلدوء بشكل عام  

، عبد العزيزبن  وعمر حيوةبن  رجاءومن أبرز مستشاريه  ،يهملِ وَ بالعلامء وأهل الصالح ويُ 

، وكان عىل خالف الزبريووصل آل البيت وآل  ،وكانت سياسته قائمة عىل املوادعة واملالينة

قبل  جاحلجامنه وقد كان؛ إذ مات  سليامنالذي متنى أن ال يمكن اهلل  ،يوسفبن  احلجاجمع 

 شهد مأساة أخرى. سليامن، غري أن عهد سليامنوالية 

فقد كان  ؛وخشيه عىل نفسه ،البيعة لسليامن مسلم الباهيلبن  قتيبةالعظيم  الفاتحرفض 

لكن مل  ؛عبد امللكبن  سليامنمن والية العهد، فأعلن ثورة عىل  سليامنقتيبة ممن دعم عزل 

 مسلمبن  رت األحداث حتى ُقتل قتيبةمعه من اجليش عىل رأيه، وتطوَّ  نْ يستطع أن جيمع مَ 

فكم دخل  ،يف هذا اخلطأ القاتل والزلة التي أهنى هبا حياة األجماد الواسعة واملآثر العظيمة

عبد بن  سليامنا ليشتد ا إضافي  ، ولقد كان هذا سببا مسلمبن  ا بفضل قتيبةا وقلوبا اإلسالم بالدا 

أو هلم  ،قد ظلمهم احلجاجكان  نْ وتولية مَ  ،يوسف الثقفيبن  احلجاجيف عزل رجال  امللك

 ؛نتقام والعزلباال احلجاجالذي تقىص رجال  أيب صفرةبن  املهلببن  يزيدعنده ثأر، فوىلَّ 

الذي ُسجن  ،وأحد أكرب الفاحتني يف التاريخ اإلسالمي السندفاتح  القاسمبن  حممدومنهم 

 دمشقإىل  األندلسملا حرض من  نصريبن  موسىفيد بأن تُ  -اأيضا -وُعِذب، وثمة روايات 

عبد بن  سليامن، وهكذا كان عهد (1)حتى مات -اأيضا -عذبه  :وقيل ،الا حبسه وغرمه أموا

االذين أعطوا للدولة األموية وللمسلمني  ،هو عهد مقتل الفاحتني الكبار امللك مأثرة ال  مجيعا

 ضيفت إىل الدولة األموية.ة أُ بَّ املقاتل كانت ُس  ر بثمن، وهذهدَّ قَ تُ 

ا ، فأرسل جيشا فتح القسطنطينيةبمحاولة جريئة ل سليامنت، بل قام لكن الفتوح استمرَّ 

فاختذ مدينة  ؛مع هذا الفتح وكأنه قضية حياته، وتعامل عبد امللكبن  مسلمةا بقيادة أخيه كبريا 

 فتح القسطنطينيةتابع منه الوضع، وأقسم أال يعود حتى يمركز عمليات يُ  الشاميف شامل  دابق

هـ( بعد ثالث سنوات من اخلالفة، وكان 99اه اهلل )صفر اه اهلل، وهو ما كان، إذ توفَّ أو يتوفَّ 

عبد بن  عمروهو  ؛مآثره أنه عهد باخلالفة من بعده ألفضل خليفة يف الدولة األموية من

 .العزيز

                                                 
ا طبيعي ا بعد حجه وهو  ،بن نصري روايات أخرى ال تذكر شيئاا عن هذه النهاية املأساوية ملوسى هناك وإن كانت (1) بل تذكر أنه مات موتا

ا ليس هذا مكانه.  يف املدينة املنورة، والتحقيق املتأين حيتاج بسطا
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فعمل عىل التحايل بأن كتب  ؛لن تريض األرسة املروانية عمروألجل علمه أن والية 

بن  لعمر عبد امللك بن عبد اهلل سليامنهذا كتاب من » الوالية بالعهد يف رسالة هذا نصها:

، فاسمعوا له عبد امللكبن  يزيد، إين قد وليته اخلالفة من بعدي ومن بعده عبد العزيز

بأن ُيباَيع عىل ما فيها دون أن  وأمر «. وال ختتلفوا فيطمع فيكم عدوكموأطيعوه، واتقوا اهلل

 من صعوبات واعرتاضات. -مع ذلك- ومل خيُل  ،األمر يعلم أحد بام فيها، وهبذا تمَّ 

د سرية اخللفاء الراشدين، وأقام ، جدَّ جوهرة اخللفاء يف بني أمية عبد العزيزبن  عمركان 

أن اهلل يبعثهم  ملسو هيلع هللا ىلصد املائة األوىل الذين أخرب النبي عدل يف أنحاء البالد، واعتربه العلامء جمدَّ ال

واحلرص عىل مصالح املسلمني، وكان  ،لتجديد أمر الدين، ورضب املثال يف الزهد والصالح

 حتى كأنه أكثر من شخص ؛من العلامء الذين بلغوا رتبة االجتهاد يف الدين، ومجع خالل اخلري

ُيَعد  يف حسن السرية » خ اإلسالم كلمة عجيبة:مؤرِ  الذهبيبل لقد قال فيه اإلمام  ؛واحد

ويف العلم مع  ،البرصي احلسنويف الزهد مع  ،عمروالقيام بالقسط مع جده ألمه 

 .املواقف التي تروى عنه كثرية والكالم يف مدحه يطول، و .(1)«الزهري

يرضونه يف  نْ وترك للناس تقديم مَ  ، عن البيعة التي بويعت لهخالفته بالتخيِل  عمربدأ 

ملا يعرفونه عن شخصه  ؛كوا به، ولكن الناس متسَّ دمشقاخلطبة التي خطبها أول عودته إىل 

وخرج من كل  ،املظامل خالفته بردِ  عمرفبدأ وملا رأوا من زهده يف اخلالفة،  ،وسريته وعلمه

املظامل التي  مما كان حيوطها من شبهة ظلم، ثم َثنَّى بردِ  ،أمالكه التي آلت إليه بالوراثة أو اهلدية

 عن  أهل الصالح، ورفع املظاملووىلَّ  ،من الناس، ثم عزل الظاملني من الوالة اقرتفها بنو أمية

بعد دخوله  الفاتحوما كان قد وقع من مظامل عىل أهل الذمة، بل وأمر اجليش  ،املوايل والعبيد

 الا بعد وصول شكوى أهل سمرقند بأن اجليش مل يدخل مدينتهم دخو ؛أن خيرج منها سمرقند

م ورضوا بالفتح ا، وبالفعل كاد القرار ينفذ لوال أن تنازل أهل سمرقند عن شكواهرشعي  

 وباملسلمني، وال يتسع املقام لتتبع مآثره يف هذه العجالة.

خشية عىل  ؛ف يف الفتوح، واالكتفاء بام وصل املسلمون إليهالتوق   عمروكانت سياسة 

وقعهم يف كامئن األعداء بعد طول انقطاعهم عن مراكز اإلمداد الذي يُ  ،لاملسلمني من التوغ  

الذي حتول املوقف العسكري إىل غري صاحله،  القسطنطينيةفأعاد جيش يف البالد اإلسالمية، 

                                                 
 .1/91الذهبي: تذكرة احلفاظ  (1)
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، وأرسل هبذا فرنسال يف بالد يتوغَّ  بأالَّ  -األندلسوايل - مالك اخلوالينبن  السمحوراسل 

وأن  (1)بالد ما وراء النهرل يف يتوغَّ  إالَّ  -خراسانوايل - نعيم الغامديبن  نعبد الرمحإىل 

بن  حممدالتي فتحها  )األرض التالية للسند اهلنديكتفي بام تم فتحه، ثم راسل ملوك 

كل منهم عىل حاله يف مملكته،  ووعدهم أن يظلَّ  ،فدعاهم إىل اإلسالم وطمأهنم ؛(القاسم

وبذا  ؛فأسلموا ودخلوا يف سلطة اخلالفة اإلسالمية ،وكان قد وصلت إليهم أخباره وسريته

كام وقع من -ض املسلمون فيها لإلغارة ا اجلبهات التي تعرَّ فتح بال سيف وال دم، وأمَّ  تمَّ 

 ت اجليوش اإلسالمية هلا وانترصت عليها.فقد تصدَّ  -ومن الروم بالد الرتك

ت إنجازات إدارية ومالية يف اخلالفة متَّ  عبد العزيزبن  عمرويف سنتني فقط مها فرتة 

ا، ثم اختلفت ساعا اتِ ا وعا وتنو   الا ق، شموودعوية وسياسية وحربية وقضائية ال تكاد تصدَّ 

أم مات بأثر السم الذي وضعه له أحد اخلدم الذين دفعهم  ،الروايات هل مات ميتة طبيعية

إىل  عبد العزيزبن  عمرومهام يكن من أمر فقد رحل  ؟عمرتورين عىل املو بعض بنو أمية

هـ، وهو يف األربعني من عمره.. فرتك سرية خالدة ال تطوهيا 111جوار ربه يف رجب من عام 

 وال ُتنسى عرب القرون واألجيال. ،األيام

 عمرفإن املقارنة مع  يزيد، ومهام بلغ أمر لكعبد املبن  يزيد عبد العزيزبن  عمر بعد توىلَّ 

ربام كانت صورته يف التاريخ ف سليامنأو بعد  الوليد بعد جتعله يف وضع صعب، فلو أنه توىلَّ 

بن  عبد امللكوال يف سياسة  ،عمرشخصية عادية ليست يف صالح  يزيدأفضل، لقد كان 

عبد بن  عمر، وحاول أول عهده أن يسري عىل خطى عبد امللكبن  الوليدة وال يف مهَّ  ،مروان

فتسلقها أهل السوء  ؛أو ألن بطانته خلت من العلامء ،لإما ألنه مل يتحمَّ  ؛فلم يستطع العزيز

 ،ويف اإلقبال عىل اجلواري ،يف املأكل فعدلوا به عن هذه املسرية، وُنسب إليه اإلرساف

 يزيداملشكلة كان يف افتقاد  جوهرق، عىل أن دَّ َص يف هذا أمور مبالغة وباطلة ال تُ  توورد

ولكنه قىض  ،ذكر الثورات ، ويف عهده عاد(2)يف اإلصالح جيةيواإلسرتاتللرؤية العامة 

كام  ،، وبعض ثورات للخوارجأيب صفرةبن  املهلببن  يزيدورة وكان من أكربها ث ،عليها

 ،أيب مسلمبن  زيديحني قتلوا واليهم الظامل  ؛الشامل اإلفريقييف  استوعب بذكاء ثورة الرببر

                                                 
 ما وراء النهر، تعني البالد الواقعة وراء هنر جيحون.بالد  (1)

 هذا التوصيف للمؤرخ الدكتور عامد الدين خليل. (2)
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هم عىل ما فعلوا، ويف عهده َكُثر املوايل يف وكان موىل فأقرَّ  ،يزيدبن  حممدا عليهم وْ وولَّ 

فقضت  ؛عبد امللكبن  يزيدت سياسة الغزو والفتوح يف عهد املناصب القيادية، واستمرَّ 

وأعادت فرض نفوذها عىل مناطق  ،فيام وراء النهر اجليوش اإلسالمية عىل متردات الرتك

ويف عهده غزا  ؛البحر املتوسطت الفتوح يف ، واستمرَّ (1)وبالد اخلرز أرمينيةالشامل يف 

ينطلقون  ا للروما حربي  التي كانت مركزا  ،البحر املتوسطأكرب جزر  صقليةاملسلمون جزيرة 

عىل  فرنسات الفتوح يف ، وكذلك استمرَّ الشامل اإلفريقيمنه يف محالهتم العسكرية عىل بالد 

 .وعبد الرمحن الغافقي ،الكلبي سحيمبن  عنبسةو ،مالك اخلوالينبن  السمحيد 

هـ، بعد أربع سنوات من اخلالفة، وهو يف 115يف شعبان عام  عبد امللكبن  يزيدومات 

 .عبد امللكبن  هشامعده أخوه  األمر بالثالثة والثالثني من عمره، وتوىلَّ 

، الذين استقامت هلم البالد يف بني أمية ،آخر اخللفاء األقوياء عبد امللكبن  هشام د  عَ يُ 

ا عىل ا، وكان حريصا ا فائقا ا إداري  قىض يف اخلالفة عرشين سنة، ضبط فيها أمر الدولة ضبطا 

ا عىل إقامة العدل، وكان له جملس شديد الرقابة عىل العامل واملوظفني، حريصا  ،األموال

ة احلال، مون له فيها الشكاوى مهام كان حال الشاكي من العبودية أو الفقر أو قلَّ دِ قَ للعامة يُ 

بن  حممدبن  عىل يد عمرو واهلند السندالغزو يف البالد ال سيام يف جبهة  ويف عهده استمرَّ 

، حممد بن مروانثم  ،عبد امللكبن  مسلمةعىل يد أخيه  وأرمينية أذربيجانوجبهة  ،القاسم

واإلمام الفقيه  الزهريشهاب بن  حممدوأشهرهم يف هذا اإلمام الكبري  ،وكان يقرب العلامء

يف  عبد امللكبن  هشاموعانى ، عبد امللكبن  هشاموكان هلام أثر عىل سياسة  ،األوزاعي

يف  وثورات الرببر ،احلسنيبن  عيلبن  زيدوكان أكربها ثورة  ،بعض الثورات من عهده

 ؛، كام عانى من ظهور املذاهب املنحرفة يف عهدهالذين انترش فيهم فكر اخلوارج ،املغرب

الذي كان أول  ؛درهمبن  واجلعد ،(2)م القول بمذهب القدريةالذي تزعَّ  يالن الدمشقيكغ

 يكفران كلَّ  ؛وكانا من غالة الشيعة سمعانبن  وبنان سعيدبن  املغريةقال بخلق القرآن، و نْ مَ 

ويزعمون أنه نصف إله.. وغري ذلك من املذاهب املنحرفة  ، عيلثبتوا مع  نْ مَ  إالَّ الصحابة 

 .هشامت برأسها يف عهد التي أطلَّ 

                                                 
 هي مناطق القوقاز اآلن. (1)

ا وال حتى اهلل نفسه! (2)  وهو املذهب الذي يقول بأن األقدار جتري وال يعلمها أحد مسبقا
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هـ(، بعد 125األجل )ربيع اآلخر ا حتى وافاه خليفة قوي   عبد امللكبن  هشام ظلَّ 

ا يف احلياة.. ثم دخلت الدولة بعده يف مرحلة ا يف اخلالفة، وأربعة ومخسني عاما عرشين عاما 

 االهنيار.

ألن األحداث القادمة سنتناوهلا  ؛ف هنا حتى هذه اللحظة من تاريخ بني أميةونحن نتوقَّ 

 .(1)شاء اهلليف سياق الكتاب إن 

*** 

 ،أيب سفيانبن  معاويةإن من الالفت للنظر أنه فيام عدا أربعة من اخللفاء هم: 

، فيام عدا هؤالء مات مجيع عبد امللكبن  هشامو ،مروانبن  وعبد امللك ،احلكمبن  ومروان

ات ومشارف األربعني. كذلك فيام عدا يات والثالثينيصغرية يف العرشين اخللفاء يف سن  

ترتاوح  ؛فإن كل فرتات اخللفاء يف السلطة قصرية عبد امللكبن  هشامو ،وعبد امللك ،معاوية

كل هذا االضطراب من رغم عىل البني الشهور الثالثة وبني السنوات األربع فقط. و

ن اإلنجاز التارخيي هلذه الدولة هو إنجاز فإ ؛ل األحوالواالنتقال الرسيع للسلطة وتبد  

بني هذه الدولة  الا ا حني نقارن مثبل ومذهل بكل املقاييس، وسيتضح هذا األمر جلي   ؛ضخم

أربعة  فاء بني أميةوالتي كان عدد خلفائها كعدد خل ؛وبني الدولة العبيدية )الفاطمية( فيام بعد

ستني سنة  املستنرص باهللبل قىض -طالت أعامرهم كام طالت سنواهتم يف اخلالفة  ولكن ،عرش

فحكم بنو أمية تسعني سنة فيام حكم العبيديون أكثر من مائتي سنة، وال جمال  -يف اخلالفة

 للمقارنة بني اإلنجاز التارخيي للدولتني!عىل اإلطالق 

 أمية بين حسنات

امرئ منهم  ، إنام كان سكنى كِل (2)خذوا قاعدةوكانت دولة عربية مل يتَّ » :ابن حزمقال 

                                                 
 لالستزادة يف تاريخ الدولة األموية السيايس: (1)

حممد اخلرضي بك: الدولة األموية )من سلسلة حمارضات يف تاريخ األمم اإلسالمية(، ويوسف العش: الدولة األموية، وحممد ماهر 

محادة: الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعرص األموي، ود. عبد احلليم عويس: بنو أمية بني السقوط واالنتحار، وحممود شاكر: 

مي )اجلزء الرابع: العهد األموي(، ود. محدي شاهني: الدولة األموية املفرتى عليها، ود. حممد سهيل موسوعة التاريخ اإلسال

ا وترتيباا، ود. نادية مصطفى  اليحيى: طقوش: تاريخ الدولة األموية، ود. حييى اخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري مجعا

ود. عبد الشايف حممد عبد اللطيف: العامل اإلسالمي يف العرص األموي، ود. عيل )إرشاف(: الدولة األموية دولة الفتوحات، 

 الصاليب: الدولة األموية؛ عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار.

 أي مل يتخذوا مدينة ملكية. (2)
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وال وال بناَء القصور، األم (1)يف داره وضيعته التي كانت له قبل اخلالفة، وال أكثروا احتجانَ 

، وُيكاتبوهم بالعبودية (3)وال التسويد (2)وال استعملوا مع املسلمني أن خياطبوهم بالتمويل

، وإنام كان غرضهم الطاعَة الصحيحة من (5)، وال تقبيل األرض وال ِرْجٍل وال َيدٍ (4)وامُللك

ل، ويول   ، ويف األندلسون اآلخرين يف التولية والعزل يف أقاو البالد، فكانوا يعزلون العامَّ

ْوا اليمن، ويف أرمينية، ويف خراسان، ويف السند ، فام بني هذه البالد. وبعثوا إليها اجليوش، وولَّ

العامل، وملكوا أكثر الدنيا، فلم يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه عليها َمِن ارتضوا من 

عبد باملرشق، وانقطع هبم ملكهم، فسار منهم  العباسمن األرض، إىل أن تغلَّب عليهم بنو 

نحو الثالثامئة  ، وملكها هو وبنوه، وقامت هبا دولة بني أميةاألندلس إىل معاويةبن  الرمحن

ا عىل أهل الرشك، وال أمجع خلالل  سنة، فلم يُك يف دول اإلسالم أنبل منها، وال أكثر نرصا

 .(6)«اخلري

 

، البحر املتوسط، بخالف فتح جزر يفتحون البالد يف أربع جهات عىل الربِ  كان بنو أمية

، وكانت ذروة األمويني يف ظِل  -كدولة واحدة-هلا  ساعاتِ وبلغت دولة اإلسالم أقىص 

عىل يد القادة:  واألندلس ملغرباالفتوحات اإلسالمية عىل أيدي هؤالء القادة: تم فتح 

عبد عىل يد  فرنسا، ومن ورائها نصريبن  وموسى ،النعامنبن  وحسان ،نافعبن  عقبة

، وسارت وعبد الرمحن الغافقي ،مالك اخلوالينبن  السمحو ،نصرين ب موسىبن  العزيز

، ويف مسلم الباهيلبن  قتيبةبقيادة  الصنيحتى  بالد ما وراء النهرالفتوح يف الرشق يف 

ويف الشامل ، القاسمبن  حممدو ،أيب صفرةبن  بقيادة املهلب السنداجلنوب الرشقي حتى 

وا خُ . هؤالء القادة هم الذين رسَّ حممدبن  ومروان ،عبد امللكبن  مسلمةبقيادة  بالد القوقازو

ح يف ملا سبقها من فتو الا  وتكميوكانت فتوحاهتم تتمياما  ،الوجود اإلسالمي يف تلك املناطق

                                                 
ه إليك. ابن منظور: لسان العرب  (1)  .13/115االحتجان: مجُع اليشء وضم 

 ناَس أن يقولوا عند خماطبته: يا موالي.أي مل يلزم اخلليفُة ال (2)

 أي أن يقولوا: يا سيدي. (3)

 أي أن يكتبوا إىل الوالة والوزراء بقوهلم: من امللك، أو من السيد إىل العبد أو املوىل. (4)

أن  -مصطلح هذه األيامب-« الربوتوكول الرسمي»كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية، ومما ُيَعد  من اآلداب السلطانية أو  (5)

 ُيَقِبل الناس يد اخلليفة، وبعض الدول كان الناس ُيَقِبلون األرض بني يدي اخلليفة.

 .2/116ابن حزم: رسائل ابن حزم  (6)
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 .(1)ا لدخول هذه املناطق يف الدولة اإلسالمية بشكل هنائيعهد الراشدين، وتأسيسا 

وقد جرت يف كل تلك الفتوح أعامل من أندر وأروع ما يمكن أن يكتب يف تاريخ 

م الفاحتون نامذج ال مثيل هلا يف اجلهاد والبذل والتضحية واإلخالص، البطولة واألبطال، وقدَّ 

من حياته،  شيئاايف هذه األرض البعيدة ال نعرف اسمه وال قبيلته وال وكم من جماهد مات 

اهلل والدار اآلخرة، ستأيت هذه  إالَّ ترك الدنيا كلها وذهب ليموت يف تلك األصقاع ال يرجو 

 البالد يف ميزان حسناته يوم القيامة! 

 ا يقارهبم!ا كتارخيهم، وال حتى تارخيا يف الفتوح تارخيا أن يسطر  وما استطاع أحد بعد بني أمية

ذا بال  شيئااعىل الدولة العباسية أهنا مل تصنع  ىعَ نْ يَ  حسني مؤنسخ الدكتور هو املؤرِ  وها

هت إىل حقيقة إن اخلالفة العباسية لو تنبَّ » يف الفتوحات مقارنة بالدولة األموية، يقول:

املحافظة عليه كام وجدته، لو أهنا قامت  دجمرَّ خالفة إسالمية، وهي نرش اإلسالم ال وظيفتها ك

 إلسالم واحلضارة اإلنسانية أَجلَّ ت لواملغول يف اإلسالم، ألدَّ  برسالتها وأدخلت كل الرتك

ت صفحات التاريخ. وهكذا تكون اخلالفة العباسية قد خذلت اإلسال م يف اخلدمات، ولغري 

نت واملغول يف اإلسالم، كام متكَّ  م وُتدخل كل األتراكالرشق والغرب. فهي يف الرشق مل تتقدَّ 

هلذا  اهلندوفتحت أبواب  ،اخلالفة األموية من إدخال اإليرانيني ومعظم األتراك يف اإلسالم

ولو أهنا فعلت ذلك لدخل  ؛نيةية عن فتح القسطنطالدين. ويف الغرب قعدت اخلالفة العباسي

اواخلزر و أجناس الصقالبة إذ مل تكن قد بقيت أمام  ؛لذلك البلغار األتراك يف اإلسالم تبعا

ك الفرق اجلسيم بني اخلالفة دروهنا نُ  ،أية ديانة ساموية أخرى يدخلوهنا هذه األجناس

يف معظم أرايض اخلالفة  فاألوىل أوسعت لإلسالم مكاناا ؛يةاألموية واخلالفة العباس

 ياريشبه جزيرة أيبيف اإلسالم، ثم انتزعت  امجيعا  البيزنطية، وأدخلت أجناس الرببر

( من القوط الغربيني، ثم اقتحمت عىل الفرنجة والربغنديني واللومبارد بالدهم األندلس)

-ضيفوا فلم يُ  ا العباسيوننية. أمَّ يات االستيالء عىل القسطنطباإلسالم، وحاولت ثالث مرَّ 

 آسياومعظمه يف رشقي  القليل، إالَّ إىل عامل اإلسالم  -دولتهم عمرطول من رغم عىل ال

 .(2)«الصغرى

                                                 
 وما بعدها. 131د. حسني مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم ص (1)

 .51د. حسني مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم ص (2)
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ا- وكام خفت اجلهاد الربي خفت الذي كان يدوي من  ،صوت اجلهاد البحري -أيضا

 املغربت اإلمارات اإلسالمية يف تولَّ ، وبالبحر املتوسطاالهتامم  ، وقلَّ ومرص الشام مواين

ت االشتباكات البحرية بالطابع ، وقلَّ البحر املتوسطية الدفاع عن حوض مسئول واألندلس

 .(1)الذي عرفه العرص األموي

 

ر لدولة من ، وهو ما مل يتوفَّ ت الدولة اإلسالمية دولة واحدة يف عهد األموينيفلقد ظلَّ 

ا يف ا إذ كثرت االستقالالت الذاتية للواليات واملناطق ال سيام البعيدة، وخصوصا بعدهم أبدا 

دة إذ ظلت الدولة متوِح  ؛أوقات ضعف اخلالفة املركزية، بعكس احلال يف عهد بني أمية

 بالد ما وراء النهرا أو يف غربا  األندلس الوايل أو يعزله يف نِي عَ أن يُ  دمشقك خليفتها يف يمل

ا، وما إن انتهت الدولة األموية حتى كأهنا عىل موعد مع انتهاء الدولة اإلسالمية رشقا 

 الواحدة.

التي قام فيها األمري األموي اهلارب  ،األندلسحتى انفصلت  العباسينيفام إن بدأ عهد 

 املنصوروفشلت كل املحاوالت العباسية يف عهدي  ،بإنشاء إمارة مستقلة عبد الرمحن الداخل

حتى اعتمدت اخلالفة  ؛ايزحف رشقا  املغربيف اسرتجاعها، ثم بدأ االنفصال يف  واملهدي

ثم ظهرت  إفريقية، فظهرت دولة األغالبة يف الرشيدة املوالية هلا يف عهد سياسة الدول املستقلَّ 

، وغريهم.. حتى إذا ما انتهى عرص والسامانيني فيام وراء النهر خراسانالطاهريني يف  ةدول

 اسم وشكل بال قيمة حقيقية. دجمرَّ ة العبايس كانت سيادة اخلليفة القوَّ 

 

 رصم، بل بلغة البالد املفتوحة، ففي (2)كتب بغري العربيةت الدواوين اإلدارية تُ لقد ظلَّ 

كتب بالفارسية تُ  وفارس العراقالدواوين تكتب باللغة القبطية حتى بعد الفتح، ويف  تكان

بن  الوليدثم  مروانبن  عبد امللكأمر ؛ حتى كتب بالرومية )اليونانية( وهكذاتُ  الشامويف 

 .(3)بتحويل الدواوين إىل اللغة العربية عبد امللك

                                                 
 .65لعامل اإلسالمي يف العرص العبايس صد. حسن أمحد حممود: ا (1)

 بن اخلطاب. بخالف ديوان العساكر أو اجلند الذي كان ُيكتب باللغة العربية منذ تأسيسه يف عهد عمر (2)

 .1/211، وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1/151املقريزي: املواعظ واالعتبار  (3)
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وكان هلذا القرار تأثري واسع يف انتشار وثبات اللغة العربية يف البالد املفتوحة، وساهم يف 

وجعلها لغة  ،إىل النهضة باللغة العربية ىمها واستيعاهبا، وهو ما أدَّ عىل تعل   إقبال غري العرب

، ويكفي أن نعلم أن البالد التي ثبتت فيها اللغة العربية مل خيرج (1)العلوم واحلضارة فيام بعدُ 

وحسبك هبذا وحده حسنة من  ،«األندلس» يف حالة واحدة وهي إالَّ ا منها اإلسالم أبدا 

 حسنات الدولة األموية. 

 دجمرَّ وليس  ؛اا وراسخا ا حقيقي  ان هلذا القرار أثر عميق عىل توحيد الدولة توحيدا كام ك

ا فحسب.. إن مثل هذا ا وإداري  انضواء حتت سلطة سياسية واحدة، وال حتى توحيدها مالي  

ن األجيال التالية عرب القرون أن تنتقل من  الرشق تطلب  ا إىل أقىصغربا  األندلسالقرار َمكَّ

م هذه األقطار الواسعة دون أن تعرتضها حواجز اللغة، وحني تتكلَّ  ،العلم أو تطلب الرزق

 ،حمدود غريع ثراءا أن نتوقَّ  دَّ بُ  فال ؛ف هبار هبا فتقول وختطب وتكتب وتؤلِ كِ فَ لغة واحدة تُ 

ت كانت وإسهامات غنية من الرشق والغرب والشامل واجلنوب وما بينها، وهبذه اإلضافا

 احلضارة اإلسالمية أكثر احلضارات ثراء وخصوبة.

كأوسع خليفة  ؛عىل احلضارة اإلسالمية املأمونر فضل اخلليفة العبايس ولئن كنا نتذكَّ 

بن  عبد امللكأن نتذكر قبله بالفضل  دَّ بُ  ت يف عهده حركة ترمجة العلوم إىل العربية، فالمتَّ 

نشأت احلاجة إىل ترمجة العلوم إليها،  مَّ فمن ثَ  ؛الذي أسس لسيادة اللغة العربية نفسها ؛مروان

بل احتفظوا  ؛وا احلضارةأخلروج من ذواهتم وهويتهم حني أنشفلم يضطر املسلمون إىل ا

 ثم أضافوا إليها فأبدعوا.  ،قبلهم نْ فاستوعبوا حضارات مَ  ،بأصالتهم

 

حيث بدأ جيل الصحابة يف االنقراض،  ؛)رمحه اهلل( عبد العزيزبن  عمروهذا ما انتبه له 

أو من أن  ،ة من الضياعنَّ  عىل الس  ق تالميذهم يف البالد املفتوحة لتعليم الناس، فُخيِشَ وتفرَّ 

انظروا حديث » إىل البالد واألمصار أن بد العزيزعبن  عمريدخلها حتريف أو تأويل، فأرسل 

حديث النبي،  إالَّ رسول اهلل  فاكتبوه، فإين قد خفت دروس العلم وذهاب أهله، وال تقبلوا 

وَكلَّف  «.افإن العلم ال هيلك حتى يكون رس   ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم ما مل يعلم،

ا حتديدا  بمتابعة هذه العملية واإلرشاف عليها، واهتمَّ  الزهريشهاب بن  حممداإلمام الكبري 

                                                 
 م العربية لرضورات العبادة والتفقه يف الدين.عىل تعل   إضافة إىل ما يف اإلسالم نفسه من حث   (1)
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حيث أرسل إىل واليها الفقيه الكبري  ؛معقل احلديث الرشيف املدينة املنورةبجمع احلديث يف 

ة يف كتب، وأخذ نَّ ما ُدِون من الس   الزهريره هبذا، ثم مجع يأم حزمبن  عمروبن  حممد أيب بكر

 .(1)«كل أرض له عليها سلطان» يف نسخ هذه الكتب وإرساهلا إىل عمر

والرواة والعلامء،  وسارت بني الفقهاء ،ةة منضبطة مدققَّ نَّ ويت الس  وعن هذه النسخ رُ 

عبد بن  عمرا يف ميزان موضوعا  ة الثانية بعد مجع القرآن الكريميف املرتب الا فكان هذا عم

 .ويف ميزان دولة بني أمية العزيز

ن فإ ؛أن احلضارة اإلسالمية بلغت زهرهتا وأوجها يف عهد العباسيني منرغم عىل ال

هارون ة من العباسيني، وقد سأل مَّ كانوا أنفع للناس ولألُ  تقييم املعارصين أن األمويني

خري اخللفاء نحن أو بنو  نْ : مَ عياشبن  أبو بكرا من أبرز علامء عرصه وهو واحدا  الرشيد

  .(2)؟ فقال: هم كانوا أنفع للناس، وأنتم أقوم للصالةأمية

ا للصلوات يف أوقاهتا من بني أحسن تعاهدا  العباسوكان خلفاء بني » :ابن تيميةوقال 

 .(3)«واقيت الصالةاإلضاعة مل ىفإن أولئك كانوا كثري ؛أمية

لوا األمويني -يف عهد العباسينيحتى - واملفهوم من هذا أن العلامء عىل العباسيني،  َفضَّ

وال  ،ن الشخيص واحلرص عىل إقامة الصالة أمر حُيمد به اإلنسان لذاتهفاألفضلية يف التدي  

  عىل الناس.مد به وقت كونه حاكاما حُي 

، وأكثر ا من األموينينا ة عامة كانوا أكثر تدي  رويف أيامهم األوىل بص ن العباسينيوالواقع أ

ةخدمة  ا باإلسالم، ولكنهم أقلَّ كا متس   مويني كانوا مجلة مهملني ، وليس معنى هذا أن األلأُلمَّ

أمور دينهم، وأن العباسيني كانوا تاركني أمور رعيتهم، وإنام القضايا نسبية، فقد كان 

 .(4)األمويون أهل فضل ودين وإن وقعت يف أيام بعضهم حوادث كان جيب أال تقع

                                                 
 .2/331ابن عبد الرب: جامع بيان العلم  (1)

 .11/51، وابن كثري: البداية والنهاية 53/332ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)

 .1/21ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (3)

 .52، 5/51حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (4)
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 سقوطهم وأسباب أمية بين مظامل

ة رمؤثِ فإن عوامل أخرى وسلبيات  ؛اإلنجازات التارخيية لألموينيهذه  عىل الرغم منو

 هذه السلبيات:  من أهمِ  ؛ت تعمل يف جسد الدولة حتى أهنكتها وأودت هباظلَّ 

 

التعامل  إن العصبية القبلية مل ختتِف من احلالة العربية، وإنام كان :نستطيع أن نقول

مة  الا ا فاعاإلسالمي معها حييلها إىل أن تكون عنرصا  يف خدمة احلق، وأال تكون العصبية ُمَقدَّ

ت وبرزت ثم جتلَّ  ،عثامنعىل العدل، ثم بدأت تعود القبلية بصورهتا اجلاهلية يف أواخر عرص 

ا وفاعلية من ى وأكثر متاسكا أقو الشاميف أحداث الفتنة الكربى، وكانت عصبة  عيليف عرص 

كان األساس القوي  مَّ ، ومن ثَ الزبريبن  عبد اهللأيام  احلجاز، ثم من عصبة العراقعصبة 

 .الشامللدولة األموية هو عصبة 

ا يف هذه القبائل العربية، وكان طبيعي   هذا كانت القاعدة الصلبة للدولة األموية هي لكِل 

ا من البالد املفتوحة ضعيفا  الفرتة املبكرة يف التاريخ اإلسالمي أن يكون االستعانة بغري العرب

 عىل األعامل اإلدارية الفنية فحسب، بينام رجال الدولة وعصبها هم العرب. امقصورا ا وجد  

 ؛احلجازثم من عصبة  العراقكانت أثبت من عصبة  الشاموقد أثبتت األيام أن عصبة 

حول الدولة، كال  الشامكالتفاف العرب يف  الشاميف  فكان التفاف الدولة حول العرب

ر يف أن يستبدل به كِ فَ به عن غريه، ال يُ  اا به مكتفيا يا ا إىل اآلخر متقوِ الطرفني وجد نفسه حمتاجا 

 ر يف قاعدة للدولة غري قاعدة العرب.كِ فَ ألن يُ  الا من أحد، بل ال جيد الداعي أص

 هذا، ويف بيئة هبذا الوضع، يمكن فهم أن العالقة مع املوايل جاءت يف درجة أقلَّ  لكِل 

ا، فتقديم املوايل ساهبم ويتيهون هبا ويروهنا رشفا ، وهم قوم حيفظون أنمن العالقة مع العرب

وتوتر اخلريطة السياسية واالجتامعية  ،ت وتغري القلوباعليهم كان مدعاة الشتعال احلزاز

ةامل  .ستقرَّ

 ل فرتة بني أميةيولقد حفظت هذه العصبية كيان الدولة األموية فرتة، وكان يمكن أن تط

أن اخللفاء األواخر ساروا عىل هنج اخللفاء األوائل يف موازنة العالقات بني القبائل املَُكِونة  لو

 .الشامللطيف العريب يف 
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ليامنية فأقدم عىل اإلساءة لشيخ القبائل ا ؛حكياما ا وال مل يكن حصيفا  يزيدبن  الوليدأن  إالَّ 

الذي عذبه حتى قتله،  ؛هبريةبن  عمربن  يوسفه فأسلمه إىل عدوِ  القرسيعبد اهلل بن  خالد

فانقسمت  ؛إىل القبائل القيسية الوليد، وانحاز الشاموكانت القبائل اليامنية هم أغلب جند 

فإن هؤالء وجدوا قبائل  ؛قد أساء إىل أبناء عمومته الوليدإىل قيس ويمن، وملا كان  الشام

، وهنا جاء الوليدبن  يزيدفنزعوا منه اخلالفة وأسلموها إىل  ،أة لتثور معهم عليهاليامنية مهيَّ 

 . (1)الا خلالفة فعإىل احتى وصل  حممدبن  مروانر القبائل القيسية التي ساندت دو

عيد إنتاج زها إىل جانب قبيل يُ د الذي مثلته اخلالفة األموية بميلها وحتي  وهبذا انتهى التوح  

ومل ُيفلتوا  ،قد وجدوا أمامهم قبائل جرحية هي القبائل اليامنية ز آخر، هذا إىل أن العباسينيحتي  

 .حممدبن  مرواناهنارت األمور من بني يدي  مَّ ومن ثَ  ؛هذه الفرصة الثمينة

، بة القاصمة للبيت األمويالتي كانت الرض ؛ل للقبلية يف معركة الزابوكان أخطر متث  

تلك اهلزيمة  ب هو السبب الرئييس يف هزيمة األموينيوسيأيت معنا كيف كان هذا التحز  

 القاسية.

 

انت ثمة عصبيات قائمة بني القبائل فلئن ك ؛ايل تابعة لقضية العصبية العربيةقضية املو

 .أن ُتلقي بتأثرياهتا عىل طوائف املجتمع من غري العرب دَّ بُ  فال ،العربية

ت التي امتدَّ  ،مع الفتوحات الشاسعة لقد دخل يف اإلسالم طوفان كبري من غري العرب

ا من ا متزايدا اإلسالمية عددا  األُمَّةت موية، فضمَّ إليها اجليوش اإلسالمية يف عرص الدولة األ

مثل الوالية  ؛ا من املوايل وصل إىل مناصب ُعْليا يف الدولةفيه أن عددا  كَّ َش  ومما ال ؛املوايل

 عىل ملعاويةا كاتبا  منصور الروميبن  رسجونوقيادة اجليوش والكتابة للخلفاء؛ فقد كان 

ا عىل اخلراج، وذلك كاتبا  ، وكان زاذان فروخأبيهبن ا كاتب زياد ديوان اخلراج، وكان مرداس

ا عىل كاتبا  مروانبن  عبد امللكموىل  ، وكان أبو الزعيزعةمعاويةبن  يزيدبن  معاويةيف أيام 

عىل ديوان اخلاتم، وكان  عبد امللكبن  الوليدموىل  ديوان الرسائل، وكان شعيب الصايب

من - زيادبن  طارق ، كام كانبدمشقا عىل املستغالت كاتبا  -اأيضا - مواله ذؤيببن  يفيع

                                                 
 .2/621يب: الدولة األموية د. عيل الصال (1)
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، وقبله اإلفريقيا للشامل واليا  نصريبن  موسى، وكان األندلسا عىل جيش فتح قائدا  -الرببر

ا- ا، وتوالهاأيضا  إفريقية موىل األنصار  أبو املهاجر دينارتوىلَّ  كاتب  أيب مسلمبن  يزيد -أيضا

 .(1)موىل األنصار يزيدبن  حممدها تل توالَّ ، وملا قُ احلجاج

ةاستثناء من بني العدد الرهيب من املوايل الذي تدفق عىل  د  عَ تُ األسامء أن هذه  إالَّ   األُمَّ

ثبت أن الدولة األموية مل تكن تنظر للموايل نظرة عنرصية بإطالق، وإنام لكنه يُ  ؛اإلسالمية

 تضمن فيه الوالء والكفاءة. نْ كانت تستعمل منهم مَ 

القبلية، وحالت دون أن يأخذ املوايل غري أن هذه النظرة املتعالية سادت يف األوساط 

أحد أبرز أئمة املسلمني يف  جبريبن  سعيدموقعهم الذي يستحقونه من أعامل الدولة، فهذا 

عىل  .(2)«لعريب إالَّ لقضاء ال يصلح ا» وقالوا: ؛اقاضيا  الكوفةبه أهل  العلم والفقه مل يرَض 

أهنم وأبناءهم جيلسون إليه يأخذون عنه العلم، ثم من رغم الجاللته يف العلم والفضل، وعىل 

 .جبريبن  سعيدقتل أحد كام أنكروا عليه قتل  احلجاجهم الذين ما أنكروا عىل 

بينام كان  ؛املهن اليدوية كالزراعة والصناعة -يف األغلب-كان نصيب املوايل  مَّ ومن ثَ 

لقد ورد ؛ حتى (3)مما زاد يف التعايل عليهم وازدرائهم ،يعملون يف احلرب والسياسة العرب

يف وصيته لقائده أن املوايل ال يصلحون للحرب، وعليه  عبيد الثقفيأيب بن  املختارعن 

حتى  ؛وأن جيعل العرب هم الفوارس من خلفهم ،قدمة اجليشجيعلهم املشاة يف م أنفيجب 

 .(4)ال هيرب املوايل إن مل يثبتوا

أيب بن  املختارَشقَّ عليهم أن جعل  الكوفةإن أهل ؛ حتى َرمون من الفيءوكان املوايل حُيْ 

لقد أدنى موالينا فحملهم عىل الدواب » ا يف الفيء، وقالوا:للموايل نصيبا  عبيد الثقفي

 .(5)«وأعطاهم وأطعمهم فيئنا

كانوا َيُقولون: ال » ومما ورد يف شأن املعاملة املهينة التي كان يلقاها املوايل أن العرب

 إالَّ لب أو َمْوىل. وكانوا ال َيْكُنوهنم بالُكنَى، وال َيْدُعوهنم ثالثة: مِحار أو كَ  إالَّ َيْقطع الصالَة 

                                                 
 .2/615د. عيل الصاليب: الدولة األموية  (1)

 .6/363الذهبي: تاريخ اإلسالم  (2)

 .11د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (3)

 .2/13املربد: الكامل  (4)

 .3/151الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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ِف  يف املَْوكب، وإن َحرَضوا معهم، وال ُيَقِدموهنم  باألسامء واألْلقاب، وال َيْمشون يف الصَّ

 ؛ْلمه َأْجلسوه يف َطرف اخِلَوانه وَفضله وعِ هم، وإن أْطعموا املوىَل لسنِ رءوسقاموا عىل  اَطعاما 

رض أحد من ون عىل اجلنائز إذا حل  رب، وال يدعوهنم ُيَص خَيفي عىل الناظر أنه ليس من الع الَّ لئ

االع . وكان اخلاطب ال خَيطب املرَأَة منهم إىل َأبيها وال إىل رب، وإن كان الذي حَيُرض َغِريرا

، فإْن َزوَّ  وإنام خَيُْطبها إىل َمواليها، فإن َريَض ُزِوج وإالَّ  ،أخيها ج األب واألخ بغري َرأي ُردَّ

اَمواليه ُفسخ النِكاح، و  . (1)«غرَي نِكاح إن كان قد َدخل هبا، وكان ِسفاحا

ن هذا كان سياسة عامة من الدولة األموية جتاه املوايل، وال حتى إ :وال نستطيع أن نقول

اط العلمية والدينية؛ فإن العلم رفع ال سيام يف األوس .جتاه املوايل العرب لكِل السياسة العامة 

أهله من املوايل فوق كل اعتبار، وكان العلامء من املوايل حيظون باإلجالل والتعظيم والتقدير، 

يف القسم الثاين من هذه الدراسة. غري أن اخلالصة أن هذا  -إن شاء اهلل-وهو ما سنتناوله 

الغضب، ومن َثمَّ فهي مرشحة ألن الوضع جعل كتلة كبرية من البرش يف حالة من السخط و

 هذه األوضاع. ة يف ثورة ضدَّ ة برشية مهمَّ تكون قوَّ 

فلقد كان  ؛وال ذوي اجتاه واحد ،ه إىل أن املوايل مل يكونوا كتلة واحدةبِ نَ كام ال يفوتنا أن نُ 

سة ا لوالئه، وسنثبت يف سياق هذه الدراحارب يف معسكر الدولة األموية تبعا  نْ من املوايل مَ 

 وإنام كانت ثورة عربية استفادت من املوايل. ،أن الثورة العباسية مل تكن ثورة املوايل

اختالط الروايات التارخيية يف مطلع » وهلذا جيب االنتباه عند احلديث عن املوايل إىل

ق بسبب ظهور الفرق الدينية ونشوب الفتن الكربى، وبقدر ما يتعلَّ  ؛القرن الثاين للهجرة

عىل الرغم هذا  ؛إىل مبالغات الشعوبية ومغالطاهتاجيدر االنتباه  لة املوايل والفرساألمر بحا

هنا مل تكن فإ ؛نكر وقوع حاالت من الضغط االقتصادي والتفاوت االجتامعيأننا ال نُ  من

ة األعامل والدواوين ويف استخدموا املوايل يف إدار ذلك أن العرب ؛عىل الوضع العام لتدل  

ا،األعامل املالية  يكون كثري من املوايل يف  إالَّ وبرز منهم والة وقادة وقضاة، وطبيعي  أيضا

ا من الناحية االجتامعية فلقد ظهر الكثري من املوايل جيش قوامه من العرب املقاتلة، وأمَّ 

                                                 
ا بعنوان « العقد الفريد»بن عبد ربه يف موسوعته األدبية ، وقد أفرد ا3/361ابن عبد ربه: العقد الفريد  (1) باب »بابا

ما ال شك يف كذبه، ومنها ما هو  -كام هي العادة يف كتب األدب-، وأورد فيه بعض الروايات، ومنها «املتعصبني للعرب

عىل  موعها تدل  واضح املبالغة والتناقض، ومنها ما هو صحيح ومقبول ومتناسق مع ما ثبت من الروايات، وهي بمج

 .وجود وانتشار هذه النظرة للموايل
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، ماهانبن  بكري أيب هاشمو ،أيب مسلم اخلراساينو ،كأيب سلمة اخلالل ؛أصحاب الكنى

وليس يف هذا ما  ،عناية العرب بأنساهبا يف جمتمع قبيل حدَّ من تزاوجهم باألجانب ولعلَّ 

رضائب شمل كل الناس من ي إىل ثورة عارمة. كام أن ثقل الدِ ؤَ ر ويُ وجب السخط والتذم  يُ 

وجزر خالل احلقبة  النظام املايل بني مد   العرب واملوايل والعجم وغري املسلمني، ولقد مرَّ 

افلم يكن كله مظامل وأثقال. ثم إن  ،األموية من املدن اإليرانية مل تشرتك يف الثورة،  كثريا

حتى -ت ظلَّ  خراسانإضافة إىل ذلك فإن  ؛الوايل األموي سياربن  نرصا انحاز إىل هوبعض

ا د أن األمر مل يكن اقتصادي  يِ ؤَ مما يُ ذاهتا؛ من أخطر البقاع القالقل  -بعد نجاح الثورة العباسية

 . (1)«اواجتامعي  

 

ار اململكة يف تاريخ البرشية قبل كان نظام التوريث هو النظام األمثل الضامن الستمر

ألهنا الوحيدة التي  ؛ إىل العائلة األقوىول دائاما ئاستحداث النظم الديمقراطية، وكان احلكم ي

عدا -ت هذه هي عادة البرشية تضمن القدر األكرب من االستقرار وانتظام احلياة، وظلَّ 

ة راطي الذي يفصل بني القوَّ حتى جاء التطور اإلنساين بالنظام الديمق -استثناءات حمدودة

 مهام كانت درجته يف قوة العصبية. ؛، فتحمي قوة الدولة شخص املرشحاحلاكموبني شخص 

وجتنيب حلروب  ،يه نظام توريث امللك من استقرار يف اململكةدِ ؤَ ا كان يُ مموعىل رغم 

لحكم، فتدخل ل الا ليس أه نْ ن الزمن كان يأخذه إىل مَ فإودماء لدى كل انتقال يف السلطة، 

 الدولة يف مراحل الضعف حتى تنهار.

  معاويةونحن نميل إىل أن نظام والية العهد، كان هو النظام األمثل الذي اضطر إليه 

أنه ومع دخول الدولة يف مراحل الضعف ساهم هذا  إالَّ ، (2)يف الظروف القائمة حينذاك

، ويف أن يصري احلكم إىل غري أهله، وبدت النظام يف حدوث االنشقاقات يف البيت األموي

رصف والية العهد عن ابن  عبد امللكبن  هشامهذه املعضلة أوضح ما تكون حني حاول 

مل يمكنه ذلك لكثري من الظروف، توىل للحكم، فلام  الا الذي مل يكن أه ؛يزيدبن  الوليدأخيه 

 ؛وافقه عىل خلعه من والية العهد نْ وعىل مَ  ،وأهل بيته هشاماخلالفة وهو حانق عىل  الوليد

                                                 
 .115، 51، 19د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (1)

 .(http://melhamy.blogspot.comاملؤرخ: )انظر: حممد إهلامي: معاوية والتوريث، عىل مدونة  (2)
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ت هذه بدورها ، فأدَّ الوليدبن  يزيديف ثورة عليه قادها ابن عمه  الوليدسامهت مظامل  مَّ ومن ثَ 

ايف احلكم  الذي مل يستقر   حممدبن  مروانآخر قاده  ثم إىل خروٍج  ،الوليدم أنصار إىل ترب    يوما

 الد انشقاقات يف البيت األموي وثورات خارجه.وهو جُي  إالَّ 

لو مل تكن أمامه  -وفرساهنم وهو من شجعان بني أمية- حممدبن  مروانوال ريب يف أن 

الذين  ؛ه أفضل يف مواجهة العباسينيؤموية وانتثار كلامهتم، لكان أداهذه االنشقاقات األ

كانوا بدورهم لن خياطروا بالظهور العلني مع استقرار البيت األموي، نستطيع أن نقول بام 

 .لعرش سنوات عىل األقِل  اهنيار األموينيل ِج ؤَ يُ 

وهو أن التقاليد العربية  إن العصبية العربية التي صبغت الدولة األموية، تبعها يشء مهمل 

بل تذهب إىل إعطاء السلطة ألصلح املوجودين من العائلة  ؛ال تعرتف بنظام الوراثة املطلقة

هو خري  نْ ا كانت املشكلة تتفاقم مع كل تولية عهد إىل شخصية يوجد مَ احلاكمة، ومن هن

يل الذي وراثة املطلقة، وبني املبدأ القبفرتة نزاع صامت بني مبدأ ال منها، فكان تاريخ األمويني

 .(1)احلكمبن  مروانعىل يد  الا رص أو، كام انتحممدبن  مروانا عىل يد انترص أخريا 

 

عت الثورات واجه الثورات، وقد تنوَّ منذ بدأت الدولة األموية حتى انتهت وهي تُ 

لثورات إىل مخسة دت وكثرت حتى أرهقت الدولة أيام إرهاق، ونستطيع أن نقسم هذه اوتعدَّ 

 أقسام رئيسية:

، ويعرتضون عىل باألمر من بني أمية ثورات ألفراد من آل البيت يرون أنفسهم أحقَّ  -1

وما  ،ل امللك إىل ُملك وراثي، وعىل ما صنعه بنو أمية من انحراف عن احلقحتو  

 ذلك من أسباب. من هذه الثورات: ارتكبوه ووالهتم من املظامل يف البالد، وما إىل

بن  زيدوحفيده  ،معاويةبن  يزيد)ريض اهلل عنهام( عىل  عيلبن  احلسنيثورة 

 .عبد امللكبن  امهشعىل  احلسنيبن  عيل

 ؛نفسهاثورات علامء ودعاة وشخصيات من غري آل البيت لكنها كانت لألسباب  -2

يوسف بن  احلجاجعىل  جبريبن  سعيدو األشعثبن  عبد الرمحنومنها ثورة 

                                                 
 .5د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة، ص (1)
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وأخيه  الزبريبن  عبد اهللدرج فيها ثورة يمكن أن نُ  (1)، وإىل حد ماالثقفي

 .الزبريبن  مصعب

وال تكاد  ،الدولة األموية حتى هنايتها ت منذ قيامالتي استمرَّ  (2)ثورات اخلوارج -3

الدولة خُتمد واحدة حتى تنشأ أخرى، وهذه الثورات التي شملت كل أطراف 

كان  واألندلس املغرببل حتى يف  ،الدولة يف رشقها ويف قلبها ويف حجازها ويمنها

ا القسم هو األكثر واألعنف واألقوى اخلوارج أصحاب ثورات دائمة ال تفرت، وهذ

 بني كل الثورات.

أن تكون من أجل امللك واملصلحة، وإن  ثورات شخصيات أخرى يغلب عىل الظنِ  -1

بن  عبد اهللمنها ثورة  ؛تسرتت بغطاء فكري وشعارات دينية وميول شيعية

أيب بن  املهلببن  ، ويزيدفارسيف  أيب طالببن  جعفربن  عبد اهللبن  معاوية

 .البرصةيف  صفرة

ريدون اسرتجاع ملكهم وسلطاهنم، كام يف ثورات من أصحاب البالد املفتوحة يُ  -5

 يف أقىص الغرب. األندلسيف أقىص الرشق ويف  بالد ما وراء النهر

دات األخرى الصغرية واملحلية يف أطراف الدولة وهذا بخالف العديد من التمر  

  ي عليها بغري كثري عناء.والتي قُ  ،البعيدة

اأن الدولة استطاعت القضاء عىل هذه الثورات  عىل الرغم منو الثمن كان  نفإ، مجيعا

ع أن لو كانت ، ونتوقَّ ةغري مرَّ ف الفتوحات ا من أموال الدولة ورجاهلا، ومن توق  ا جد  غاليا 

                                                 
ا وله وجاهته، وهو أن خالفة عبد اهلل«. إىل حد ما» :قلنا (1) ا من املؤرخني يتبنون رأيا بن الزبري كانت هي اخلالفة الرشعية بعد  ألن كثريا

 ب ودانت له البالد.بن مروان حتى استطاع التغل   بن احلكم هو اخلارج عليه، ثم عبد امللك فيام كان مروان ؛أن بايعت له األمصار

أحد القادة العسكريني الكبار يف الدولة -بن عبد احلميد الطويس  خلوارج قوم قتال وأهل بأس شديد، وقد وصفهم محيدكان ا (2)

عىل هذا النحو: يرضبون الرضبة األوىل بأرسع وأقوى شدة فيبلغون هبا ما أرادوا، ويصربون عىل طول املسري  - العباسية يف القتال

املسافات الكبار يف زمن ال يتوقعه عدوهم الذي جيد نفسه أمامهم فجأة، وال يدركهم أحد إن حتى ليقطعون  ؛واالنتقال والرحلة

قرروا االنسحاب أو عدم املواجهة من رسعة حركتهم، ثم إن زهدهم وقلة أمواهلم وعدم تعلقهم باحلياة جيعلهم أشجع يف القتال ال 

 منهم ولو هزمهم. وأشد عىل العدو الذي ال جيد معهم ما يغنمه ،يتعلقون بدنيا

ويف اجتامع اخلليفة العبايس املأمون مع قادته العسكريني سأهلم: أن يلقى هبم مائة تركي أو مائة خارجي؟ )واألتراك هم سكان وسط 

ئة فقال معظم القادة: ألن نلقى ما ،آسيا يف بالد ما وراء النهر، وهم أبطال املعارك وسيكون منهم جند اخلالفة العباسية فيام بعد(

قوة  ىيشري إىل مد وما بعدها. فهذا النص   1/11تركي أحب إلينا من أن نلقى مائة خارجي. انظر: اجلاحظ: رسائل اجلاحظ 

 اخلوارج وإخالصهم يف القتال!
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مع كل هذه -قد استطاعوا فتح الدنيا يف وقتهم، فهم  من هذا لكان بنو أمية الثورات أقلَّ 

 يف دولة واحدة. ومجعوه ،املكوا نصف العامل تقريبا  -الثورات

ال سيام يف آخر عهدها،  ،أسباب ضعف الدولة األموية لقد كانت هذه الثورات أحد أهمِ 

ا- يف التعامل معها ثم كانت سياسة األمويني يف إثارهتا، ال سيام ما كان من  يزيدمما  -أيضا

ااملسلمني تهم عىل وهم الذين جتب حمب   ،ثورات آل البيت  !مجيعا

يف سياق حديثه عن  ابن حزموابنيه؛ َذَكر  أيب طالببن  عيلومن سياستهم لعن 

رضوان  أيب طالببن  من لعن عيل  يستعملون  بخالف ما كان بنو أمية» أهنم كانوا العباسيني

عبد بن  ؛ وكلهم كان عىل هذا حاشا ُعمرالزهراءاهلل عليه، ولعن بنيه الطاهرين من بني 

 .(1)«فإهنام مل يستجيزا ذلك ؛تعاىل رمحهام اهلل الوليدبن  يزيدو العزيز

 

ا، املكان الذي حتديدا  خراسانخني االلتفات إىل األحوال يف لني واملؤرِ للمحلِ ُبدَّ  ال كان

 ترعرعت فيه الدعوة العباسية، ومنه خرجت جيوشها.

ت مضطربة ال سيام بعد ضعف ظلَّ نها لك ، عفانبن  عثامن عهد يف خراسانُفتحت 

، وكان  ملعاويةبعد استقرار اخلالفة  ثم بدأت األحوال تستقر   ، عيلاخلالفة يف زمن 

انت أغلب القبائل وهو الذي ُيَعِينه، فمن هنا ك العراقا لوايل يف العموم تابعا  خراسانوايل 

 كالبرصة العراقأو بدافع السكنى من مناطق  ،بدافع اجلهاد خراسانالعربية التي ذهبت إىل 

ا أن حتمل القبائل معها عاداهتا وتقاليدها، ولكن بمرور الزمن تكونت ، وكان طبيعي  والكوفة

إن الفخذ الصغري لينضم إىل عشرية أخرى غري ؛ حتى لتكتالت وحتالفات جديدة بني القبائ

 .(2)دت وتغريت يف األرض اجلديدةاء املصالح التي جتدَّ أو إىل حتالف آخر من جرَّ  ،عشريته

عىل املستوى السيايس أخطأت السياسة األموية حني اعتمدت إبقاء املقاتلني عىل الثغور 

ريد فيه هؤالء املقاتلة العودة الذي يُ يف فصل الشتاء بعد جهادهم يف الصيف، يف الوقت 

ا إضافة إىل هذا فإن الوايل األموي كان يسلب هؤالء املقاتلة أحيانا و، ألهلهم وديارهم يف مرو

سلها إىل فيئهم وغنيمتهم ويأخذ أكثر من اخُلمس، وقد يأخذ بعض الغنائم النفيسة فرُي 

                                                 
 .2/116ابن حزم: رسائل ابن حزم  (1)

 وما بعدها. 51د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)
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ض له دولة أن أن أخطر ما تتعرَّ  كَّ َش  ا يف صفوف املقاتلني، والا واسعا را ، ما أثار تذم  دمشق

ة فيها، وكانت هذه االضطرابات وغريها مما يدفع الدولة ر جنودها وهم أصحاب القوَّ يتذمَّ 

ان ا للخالفة مبارشة، وهكذا كويكون واليها تابعا  ،ةوالية مستقلَّ  خراسانا إىل جعل أحيانا 

، وعىل اجلانب عبد امللكبن  هشامُمَعيَّناا من قبل اخلليفة  -آخر والة األمويني- سياربن  نرص

-ث عن أماكن أخرى غري مرو إىل البح اآلخر فإن اخلالف بني الوايل األموي دفع العرب

 .(1)، نيسابور، هراةمرو الروز :مثل ؛الالستقرار فيها ولو مؤقتا  -خراسانعاصمة 

ن اجتمع عليهم مم خراسانوا يف الذين استقر   كان العرب وعىل املستوى االجتامعي

 َّ ، كام أهنم مل َيسلموا والعراق الشامن؛ إذ مل يكونوا من الطبقة احلاكمة كام كان العرب يف االرشَّ

الذين كانوا أصحاب اليد العليا يف  ،من الرضوخ للدهاقني )جامعي الرضائب( الفرس

من ديوان اجلند ومل يكن هلم استوطنوا البالد واشتغلوا بالزراعة ُحِذفوا ، فهم حني خراسان

من  -فيام بعد-ع به املقاتلون من امتيازات، هؤالء العرب كانوا ففقدوا ما يتمتَّ  ؛عطاء

ت بينهم وإثارة احلساسيا ،لضمهم إليهم املجموعات التي سعى إليهم الدعاة العباسيون

وشيبان  ،الكرماينابن جديع  :مثل ؛وبني العرب املقاتلة، كام داعبوا خيال الزعامء القبليني

 . (2)وغريهم ..شيخ املهريبن  ورشيك ،الصغري

* * * 

                                                 
 .56، 21ة صد. فاروق عمر: الثورة العباسي (1)

وجز ويلخص رسالة الدكتور عبد احلي شعبان: اجلذور السياسية وهو يُ  ،وما بعدها 53، 19د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 واالجتامعية للثورة العباسية يف خراسان.
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 ينيــــالعباس ورـــــــــــظه

 

، أوله أهنم أصل النسب الا ا طوياخلالفة فإهنم كانوا حيملون تارخيا  حني طلب العباسيون

وأصحاب الرشف فيهم، ال سيام  بوهم صفوة العر ،وبني هاشم عبد املطلبالعريق يف بني 

 والعرب قوم حيفلون باألنساب وهيتمون هبا كام ال يفعلون مع يشء آخر.

وهو البيت  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممدا يف اإلسالم فهم من آل بيت النبي واجلاهلية، وأمَّ  هذا يف العرب

ا كان سيدا  -ملسو هيلع هللا ىلص عم النبي- العباسثم إن جدهم  ،ة وتعظياما ق به قلوب املسلمني حمبَّ الذي تتعلَّ 

بن  عمرن إ؛ حتى وبعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصمن كبار الصفوة املسلمة أيام النبي  الا يف املسلمني ورج

 .ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة النبي ل إىل اهلل بالعباس كان يتوسَّ   اخلطاب

ةحرب  عباسبن  ابنه عبد اهللثم كان  والفتى امُلَعلَّم الذي دعا له  ،وترمجان القرآن األُمَّ

ا يف املسائل والفتوى، وكان رشيدا  الذي يلجأ إليه الكبارُ  النبي بالعلم والفقه، فكان الصحايبَّ 

 ، عايل القدر عىل امتداد األجيال.حكياما ا سديدا 

كان جمهود الدعوة وتأسيس وبعد هذا التاريخ واملقام العايل والنسب الرشيف، فقد 

بزغت ؛ حتى الدولة قصة أخرى كبرية، ذهبت فيها األموال واألنفس واألعصاب واملجهود

 ثم سادت وقادت.. ،لت إىل الدولةثم حتوَّ  ،ختالدعوة ثم ترسَّ 

هم الكبرية.. الدولة من أوهلا إىل حني تأسيسهم لدولت يف هذا الباب نبدأ قصة العباسيني

 العباسية!

* * * 
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  للدولة الدعوة وحتى اإلسالم فجر منذ العباسيون

 

 نسب عريق يف اإلسالم، فهم يرجعون إىل: للعباسيني

 عبد املطلببن  العباس

يف -، وكان ، وُولِد قبله بثالث سنوات، وكان من سادات قريشملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وهو عم  

ا  عن سقاية احلجيج وعامرة البيت احلرام الا مسئو -اجلاهلية يف اجلاهلية، فكان ال يدع أحدا

، أبيض البرشة، الا ومجي الا ويط العباسا. وكان وال يقول فيه هجرا  املسجد احلراميف  يسب  

يف  الا وأكثرهم ما ا، وكان سيد بني هاشم ُمهابا  حلياما ا كرياما ا، وكان رشيفا جهري الصوت جد  

اجلاهلية، فكان يلجأ إليه اجلائع فيطعمه والعاري فَيْكُسَوه، وكان يمنع اجلار، ويبذل املال، 

 ويعطي يف النوائب.

 ، ومل يكن قد أسلم وقتها، وَتَوثَّق من قيام األنصاريعة العقبة الثانيةب العباسحرض 

، املدينةإىل  ملسو هيلع هللا ىلص كهم به، وبقي عىل الرشك حتى هاجر النبيومتس   ملسو هيلع هللا ىلص ية محاية النبيمسئولب

ا إىل  نْ عفني من املؤمنني ممَّ ملجأ للمستض مكةولكنه كان يف  مل يستطيعوا اهلجرة، وخرج ُمْكَرها

إذا لقوه  العباسقد أمر صحابته أال يقتلوا  ملسو هيلع هللا ىلصيف جيش الكفار َفُأرِس، وكان النبي  بدرغزوة 

من  أيب طالببن  نفسه وابَن أخيه عقيل العباس، ثم افتدى (1)يف املعركة ألنه خرج مكرها

 .مكةإىل  األرس، وعاد

يكتم إسالمه  وظلَّ  ،بدرأسلم بعد  :خون حول إسالمه، فبعضهم يقولوهنا خيتلف املؤرِ 

عىل كفره إىل ما  نه ظلَّ إ :يقول نْ ومنهم مَ  .ملسو هيلع هللا ىلصمن أخبار إىل النبي  مكةويكتب بام يف  ،مكةيف 

 .فتح مكة يف فمن املؤكد أنه كان مسلاما  .فتح مكةقبل 

ا عىل بعد إسالمه، أو باألحرى بعد اشتهار إسالمه، كام كان قبله، حريصا  العباسوكان 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ا يف سبيله، وهو الذي كان ُيمسك بخطام بغلةدافعا األذى عنه متفانيا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ع به من صوت جهري، فنادى عىل املسلمني الذين ملا متتَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان امُلَبِلغ عن النبي حننيغزوة 

                                                 
 (، وقال الذهبي: صحيح عىل رشط مسلم. 1955احلاكم ) (1)
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حتى اعتدل ميزان  ؛فأقبلوا نحو رسول اهلل وجاهدوا دونه ؛حننييف  ملسو هيلع هللا ىلص وا عن النبيقُ تفرَّ 

 القتال وانترص املسلمون.

ا دا َح أَ  ل  جُيِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  وَل ُس رَ  ُت يْ أَ ا رَ مَ : عائشةحتى قالت  ؛وجُيِله العباسُيعِظم  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

 .(1)اسِ بَّ عَ الْ  مُ رِ كْ يُ  وْ أَ  اَس بَّ عَ الْ  ل  ا جُيِ مَ 

ذا إكان  العباس، بل ُرِوي أن شاورونهوكذلك كان صحابته رضوان اهلل عليهم، وكانوا يُ 

لعم رسول  الا اوزمها إجالومها راكبان نزال حتى جُي  عفانبن  عثامنأو ب اخلطاببن  مرَّ بعمر

 .(2)اهلل  أن يميش ومها راكبان

ل إىل اهلل بالعباس أن يسقيهم، يتوسَّ   اخلطاببن  عمرخرج  هـ(15ويف عام الرمادة )

ُل إَِليَْك بِنَبِيِنَا َفتَْسِقينَاالل»ويقول:  ُل إَِليَْك بَِعِم َنبِيِنَ ُهمَّ إِنَّا ُكنَّا َنتََوسَّ . فدعا (3)«ا َفاْسِقنَا، َوإِنَّا َنتََوسَّ

حتى  ؛بيت املقدسا لعمر يف ذهابه إىل رفيقا  العباسفنزل املطر وسقى الناس، وكان  العباس

 .عمرشري إىل كان البطارقة جلامله وهيبته يظنون أنه اخلليفة، فكان يُ 

ر ثامن وثامنني سنة، وهو فن يف البقيع، ودُ عفانبن  عثامنيف عهد  العباس يِفَ وُ تُ  ، وقد َعمَّ

 . (4)ُعْمٌر مل يبلغه أحد من ذريته اخللفاء

 من األحاديث:  العباسومما ورد يف فضل 

 َفْأتِنِي َأْنَت َوَوَلُدكَ إَِذا َكاَن َغَداَة ااِلْثننَْيِ » :للعباس ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ابن عباسعن 

ُهمَّ الل» :ثم قال ،فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء .« هِبَا َوَوَلَدكَ اهللُ َحتَّى َأْدُعَو هَلُْم بَِدْعَوٍة َينَْفُعَك 

 .(5)«ُهمَّ اْحَفْظُه يِف َوَلِدهِ اللَرةا َظاِهَرةا َوَباطِنَةا الَ ُتَغادُِر َذْنباا، اْغِفْر لِْلَعبَّاِس َوَوَلِدِه َمْغفِ 

، ا، فمنع ابن مجيلعىل الصدقة ساعيا  عمر ملسو هيلع هللا ىلص، قال: بعث رسول اهلل أيب هريرةوعن 

ا َفَأْغنَاُه اهللُ َما َينِْقُم ابْ »: ملسو هيلع هللا ىلصوخالد، والعباس. فقال رسول اهلل  ا ُن مَجِيٍل إاِلَّ َأنَُّه َكاَن َفِقريا ، َوَأمَّ

                                                 
 «.إسناده صالح» :، وقال2/92أورده الذهبي يف سري أعالم النبالء  (1)

 .2/93، والذهبي: سري أعالم النبالء 26/351ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)

 (.961البخاري ) (3)

الذهبي: سري أعالم النبالء وما بعدها، و 3/163وابن األثري: أسد الغابة  ،وما بعدها 1/516ابن اجلوزي: صفة الصفوة انظر:  (4)

 .3/631اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر: وما بعدها، و 1/35

وحسنه األلباين يف التعليق عىل (: إسناده جيد، 2/59(، وقال الذهبي )سري أعالم النبالء 5213(، والبزار )3362الرتمذي ) (5)

 الرتمذي.
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ا، َقِد اْحتَبََس َأْدَراَعُه َوَأْعتَاَدُه يِف َسبِيِل اهللِ  ، َخالٌِد َفإِنَُّكْم َتْظلُِموَن َخالِدا ا اْلَعبَّاُس َفِهَي َعيَلَّ ، َوَأمَّ

ُجِل ِصنْوُ ». ثم قال )أي لُِعَمر(: «َوِمثُْلَها َمَعَها َيا ُعَمُر، َأَما َشَعْرَت َأنَّ َعمَّ الرَّ
. وكان (2)«َأبِيِه؟ (1)

 .«َفِهَي َعيَلَّ » :زكاة عامني من قبل، فلذلك قال العباسقد تسلف من  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

َهَذا اْلَعبَّاُس ْبُن َعبِْد املُْطَّلِِب »للعباس:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل أيب وقاصبن  سعدعن 

ا َوَأْوَصُلَها َأْجَوُد ُقَرْيشٍ   .(3)«َكف 

ا با ، وضعها الوضاعون تقر  العباسل وقد وردت كثري من األحاديث الضعيفة يف فض

للخلفاء، وزاد يف انتشارها كثرة استعامهلا يف الدولة العباسية يف اخلطب واملكاتبات والرسائل 

 ة بقدر ما أرادوا اإلكثار يف مدح العباسينيفيها أصحاهبا الصحَّ  اعِ رَ التي مل يُ  ،والتآليف

 ليهم.ب إوالتقر  

كانا صديقني أثريين يف اجلاهلية، فدارت  حرببن  سفيان اأبومن طرائف التاريخ أنه و

 أيب سفيانا من بعضهام، ثم ملك أوالد ؤمنا، ثم أسلام قريبا األيام حتى جاءت الرسالة فلم يُ 

 .العباسأزاهلم وهدم دولتهم وأسقطهم أوالُد  ، ثموأقاموا دولة بني أمية

اا منهم فاقهم واحدا أنَّ  إالَّ  ،(4)كان للعباس تسعة أوالد وثالث بنات يف الفضل  مجيعا

 واملكانة، ذلك هو:

 عباسبن  عبد اهلل

 مجان القرآن.وهو الصحايب الكبري، واإلمام العامِل البحر، املعروف بحرب اإلسالم وتر

حيث كان  ؛يف حلظة عصيبة من تاريخ اإلسالم وذلك ؛ُولِد قبل اهلجرة بثالث سنوات

التي أسلم فيها  ،حتى سنة الفتح العباسمع أبيه  مكةن يف الِشْعب، وظل يف ياملسلمون حمارَص 

ه قب، ورُ املدينةأبوه وانتقل إىل   غري أهنام مل يستطيعا اهلجرة. ،ل أبيهوي عنه أنه أسلم هو وأم 

                                                 
 ِصنْو أبيه: أي مثله ونظريه، يقال لنخلتني طلعتا من عرق واحد. (1)

 .للفظ ملسلم، وا(953مسلم )(، و1165البخاري ) (2)

(، 3326(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )5121(، واحلاكم )3152(، وابن حبان )5131(، والنسائي )1611أمحد ) (3)

 ط يف التعليق عىل أمحد وابن حبان.ؤووحسنه شعيب األرن

بن  يبة، وأمهم أم الفضل لبابة بنت احلارثوعبد اهلل، وعبيد اهلل، وعبد الرمحن، وقثم، ومعبد، وحب -وهو أكرب ولده-وهم: الفضل  (4)

، 1/516حزن. وكثري، ومتام، وصفية، وأميمة، وأمهم أم ولد، واحلارث، وأمه حجيلة بنت جندب. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 

513. 
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، وقد فاز فيها (1)اتقريبا  امدة ثالثني شهرا  ملسو هيلع هللا ىلص قد َصِحب النبي ابن عباسوهبذا يكون 

ْكَمةَ ُهمَّ َعِلمْ الل»و ،«ُهمَّ َعِلْمُه اْلكِتَاَب الل»له  ملسو هيلع هللا ىلصبدعاء النبي   ُهمَّ َعِلْمُه التَّأِْويَل الل»، و(2)«ُه احْلِ

 .(3)«َوَفِقْهُه يِف الِدينِ 

ويسأل عن  ،فطفق جيمع السنة ؛ملسو هيلع هللا ىلصنبي ة مجع السنة بعد وفاة اليَّ ألمهِ  ابن عباسوقد انتبه 

اجتمع له من العلم ما جعله من كبار ؛ حتى كان قد سمع احلديث نْ مَ إىل ويذهب  ،األحاديث

ه بينهم، وهذا مع الذكاء والفهم والقدرة عىل صغر سنِ  عىل الرغم من ؛علامء الصحابة

وهو -مع كبار الصحابة  اخلطاببن  عمرا يف جملس االستيعاب واالستنباط ما جعله جليسا 

ول ؤذاكم فتى الكهول له لسان س» إذا ُسئِل يف ذلك قال: عمرحتى كان  -أبنائهم مرعُ يف 

، (4)والصحبة وكان يستشريه يف القضايا املعضلة مع الفارق الكبري يف السنِ  «.وقلب عقول

بقي بام أنزل اهلل عىل  نْ فإنه أعلم مَ  ؛عباسبن ا سل» :للسائل يف مسألة فقال ابن عمروُسِئل 

 ا.ا وكثريا ثناء كبريا  ابن عباسا ما أثنى الصحابة عىل وكثريا  «.حممد

َبه ملك  بن  عبد اهللا حتت قيادة حني كان جماهدا  ؛«حرب العرب»بـ جرجري املغربوَلقَّ

 ..اإلفريقييف فتحه للشامل  أيب الرسحبن  سعد

ط فيام ال يستطيعه كثري من ، يشفع ويتوسَّ عفانبن  عثامنا عىل قلب ا عزيزا وكان قريبا 

  عيلإىل  وكان من املقربني ،بإمارة احلج يف السنة التي استشهد فيها عثامنالصحابة، وكلفه 

 ، وكان سفريه إىل اخلوارجصفني، وكان قائد امليرسة يف جيشه يوم البرصةله عىل  والياافكان 

حتى رجع ثلثاهم إىل  ؛حني غالوا واشتطوا يف أفكارهم، فذهب إليهم فحاورهم وأقنعهم

من علم وفقه وحكمة يف التعامل مع  ابن عباسعىل ما متيز به  ، وهي حماورة مشهورة تدل  عيل

 الناس.

 الزبريبن  عبد اهلل، ثم ملا تنازع احلجازيف  واستقرَّ  العراق ابن عباسترك  عيلوملا ُقتِل 

وأراد أن حيمله عىل  ابن الزبرييف سلطان  مكةعىل اخلالفة، وكانت  مروانبن  وعبد امللك

                                                 
ا. 31 هـ، فبهذا تكون صحبته أكثر قليالا من 11يف ربيع األول عام  ملسو هيلع هللا ىلص هـ، وتويف النبي 5ُفتحت مكة يف رمضان عام  (1)  شهرا

 (.3516(، )35البخاري ) (2)

( وقال شعيب 3155(، وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان )6251(، واحلاكم )2393أمحد ) (3)

 (.2559وط: إسناده قوي عىل رشط مسلم، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )ؤاألرن

ا، وزاد يف صحبته للنبيبن اخلطاب أكرب من ابن عب كان عمر (4) ا عن ابن عباس. ملسو هيلع هللا ىلص اس بستة وثالثني عاما  بستة عرش عاما
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 مات رمحه اهلل. هبا إىل أن واستقرَّ  ،وخرج إىل الطائف ،البيعة له رفضها

السياسية من أظهر األدلة عىل عقله وحكمته؛ فإنه عارض  ابن عباسولقد كانت مواقف 

، ونصحه أال يذهب إليهم ما داموا الكوفةيف خروجه واطمئنانه ألهل  عيلبن  احلسني

إين » بل توقع أنه مقتول وقال له: احلسني،صح ن، وأطال يف يزيدخاضعني لواليهم من قبل 

، وإين ألخاف أن تكون الذي ُيقاد به عثامنا بني نسائك وبناتك كام ُقتِل ألظنك سُتْقَتل غدا 

 فكان ما كان. الكوفةيسمع له ومىض إىل مل  احلسنيأنَّ  إالَّ  «.، فإنا هلل وإنا إليه راجعونعثامن

أن قراءة من رغم العىل  ؛يف قيامه باخلالفة الزبريبن  عبَد اهلل عباس ابنُ وكذلك عارض 

ن األيام كشفت فإ ؛اوأقوى موقفا  الا كان أفضل حا ابن الزبرياملشهد السيايس كانت تقول بأن 

ا ابن عباسكم كان   ببواطن األمور وصحيح التقدير ملوازين القوى يف وقته. بصريا

وافر الشعر، ومات يف عام صبيح الوجه  ، وسياما جسياما  ،ا صفرةمرشبا  الا وكان أبيض طوي

 مكةبعد أن ترك  ، مات بالطائف(1)هـ وعمره واحد وسبعون سنة، وله مخسة أوالد وبنتان65

 يل قبل موته بذهاب برصه.، وابتُ الزبريبن  عبد اهللحني كانت يف سلطة 

من أعالم الزهد والورع واخلشية من اهلل، كان ُيرى عىل خديه أثر  -رمحه اهلل-وكان 

 .(2)البكاء مثل الرشاك البايل

التي اجتمع فيها العلم الغزير مع  ؛من الشخصيات النادرة ابن عباسكانت شخصية 

احلكمة والفطنة والبرص بالواقع وطبائع الناس ومسارات السياسة، مع الزهد والورع 

اأن  كَّ َش  واخلشية، وال -هم ين كان أمه  الذ ،من هذه املزايا استطاع أن ينقلها إىل أوالده كثريا

 ولده األصغر: -يف موضوعنا هذا

 عباسبن  عبد اهللبن  علي

فصار أبا  ؛، فُسِمي باسمه وُكنِي بكنيتهأيب طالببن  عيلتل فيها ُولِد يف الليلة التي قُ 

                                                 
، ومن اإلناث: لبابة وأسامء. الذهبي: سري أعالم النبالء  (1)  .3/333أوالده من الذكور: العباس والفضل وحممد وعبيد اهلل وعيل 

وما بعدها، والذهبي: سري  3/295بن األثري: أسد الغابة وما بعدها، وا 3/933ابن عبد الرب: االستيعاب يف معرفة األصحاب  (2)

 وما بعدها.  1/111وما بعدها، وابن حجر: اإلصابة يف متييز الصحابة  3/331أعالم النبالء 
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 .(1)عباسبن  عبد اهللبن  عيل احلسن

مفرط الطول،  الا خون بأنه أمجل قريش عىل وجه األرض يف وقته، وكان طويوصفه املؤرِ 

اد جَّ وكان كثري العبادة حتى ُلِقب بالسَّ
هذا يف غاية العبادة  عيلكان » :ابن كثري، قال (2)

 .(3)«وُحْسن الشكل والعدالة والثقةوالزهادة والعلم والعمل 

ا ا أو معتمرا حاج   مكةالذي كان إذا قدم  ا إىل احلدِ ا، وكان ُمَعظَّام جد  ا رشيفا وكان سيدا 

بن  عيل ولزمت جملس ،وهجرت مواضع حلقها ،املسجد احلرامجمالسها يف  عطلت قريش

اوإن مشى مشوا  ،وإن هنض هنضوا ،فإن قعد قعدوا ؛الا وتبجي الا ا وإجالإعظاما عبد اهلل   مجيعا

بن  عيلر جيتمع إليه فيه حتى خيرج كْ جملس ذِ  املسجد احلراموكان ال يرى لقريش يف  ،حوله

 .(4)احلرممن عبد اهلل 

وُيَقِدمه وهُيدي إليه اهلدايا،  عباسبن  عبد اهللبن  عيلكرم يُ  مروانبن  عبد امللكوكان 

 احلسن،أنه ملا عرف أن ُكنيته أبا  إالَّ  ؛لياعُ بل كان جُيلسه عىل رسير احلكم معه، وهي منزلة 

 اسمه أو كنيته، فرفض أن يغري رِي غَ لب منه أن يُ يف اسمه وكنيته، ط  أيب طالببن  عيلفهو ك

ح حممدولكن َغريَّ كنيته إىل أيب  ؛اسمه بن  عبد امللكبأن هذا لُبْغض  ابن خلكان، وُيرَصِ

 .(5)انه مل حيتمل سامع االسم والكنية معا إحتى  ؛أيب طالببن  لعيل مروان

ن مثل هذا املوقف ساهم يف إضافة مزيد من تراكم الثارات يف نفوس آل أوال َشكَّ 

 ا.ا مضطرا أقدم عىل تغيري كنيته كارها  -فيام نظن- علي ا، وأن البيت جتاه األمويني

قْدٌر  عبد امللكعند  لعيلبل كان  ؛كانت طيبة مروانبن  وعبد امللك عيلن العالقة بني لك

عبد ، كام يف حالة عبد اهللبن  عيلريهم كان جُي  عبد امللكخيشون  نْ حتى إن بعض مَ  ،كبري

ا جزءا عبد اهلل بن  عيل. وكان اإلحسان إىل (6)معتوق اهلمداينبن  وحييى القرسي يزيدبن  اهلل

                                                 
 .13/35، وابن عساكر: تاريخ دمشق 5/312ابن سعد: الطبقات الكربى  (1)

، والذهبي: سري أعالم 39، 13/35ابن عساكر: تاريخ دمشق ، و2/162، واملربد: الكامل 5/313ابن سعد: الطبقات الكربى  (2)

 .251، 5/252النبالء 

 .9/351ابن كثري: البداية والنهاية  (3)

 . 3/213أبو نعيم األصبهاين: حلية األولياء  (4)

، 3/235ات األعيان ، وابن خلكان: وفي1/55، وابن األثري: الكامل 1/165، والطربي: تاريخ الطربي 2/163املربد: الكامل  (5)

بن طاهر الربزنجي هذه الرواية يف قسم الضعيف واملسكوت عنه يف تاريخ  . ووضع حممد9/351وابن كثري: البداية والنهاية 

 .9/569الطربي 

 .3/31، وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1/119ابن األثري: الكامل  (6)
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.. وانظر ابن عمنا .» حني حرضه املوت، قال: الوليدلولده  مروانبن  عبد امللكمن وصية 

، ، فإنه قد انقطع إلينا بمودته وهواه ونصيحته، وله نسٌب وحقل عباسبن  عبد اهللبن  عيلهذا 

 .(1)«هرمحه واعرف حقَّ  ْل فِص 

إذ وردت  ؛عبد امللكبن  الوليدو عباسبن  عبد اهللبن  عيلالعالقات ساءت بني ن لك

عبد بنت  (2)حني تزوج أم أبيها عباسبن  عبد اهللبن  عيلرضب  الوليدفيد بأن روايات تُ 

يف  الوليد، ورأى مروانبن  عبد امللكذلك أهنا كانت ُمَطلَّقة  ؛أيب طالببن  جعفربن  اهلل

بأنه  عبد اهللبن  عيلعليه  هم، فردَّ مَّ جه أُ من شأن اخللفاء بتزو   زواجه منها أنه قصد إىل احلطِ 

 .(3)يكون عليه حرج يف مرافقتها يف السفر فتزوجها لئالَّ  ؛ابن عمها وأراد السفر

يف الكامل، وأوردها بال إسناد، واجلزء املؤكد منها  وأقدم مصادر هذه الرواية هو املربد

ا (4)عبد اهللبن  عيلألم أبيها ثم زواجها من  عبد امللكهو تطليق  رات فتبدو مثرية املرب؛ أمَّ

 ابن سعدبل إن  ؛يف املصادر التي بأيدينا عبد امللكللشك؛ ذلك أننا ال نجد ذرية ألم أبيها من 

 لتكون عبد امللكنجب من يف التأكيد عىل أهنا مل تُ  يزيدمما  ؛(5)عبد امللكمل يذكرها يف زوجات 

ج  ،«أم اخللفاء» الذي يستلزم الرضب  ؛ليس بالذنب العظيماهلل  عبدبن  عيلكام أن َتَزو 

أفكلام اضطر رجل إىل السفر مع  ؛الزواجه منها متهافتا  عيلواجللد فيام نرى، كذلك يبدو تربير 

ج بالفعل قد تزوَّ عبد اهلل بن  عيلامرأة اضطر إىل الزواج منها؟!.. وإضافة إىل هذا فإننا نرى 

 ،مروانبن  لعبد امللكوكانت قبله زوجة  ،(6)عبيد اهللبن  طلحةبن  موسىبنت  عائشةمن 

هلذا  عبد امللكبن  الوليديشء بخصوص غضب  دْ رِ ، ومل يَ (7)عبد امللكبن  وأنجبت منه بكار

ف  ،الزواج من الزواج منها.. إن كل هذا يدفع إىل القول بأن مربرات عبد اهلل بن  عيلأو خَتَو 

د-عبد اهلل بن  وعيل عبد امللكالعداوة بني   بعيدة عن التصديق. -كام جاءت عند امُلرَبَّ

                                                 
 .6/111الذهبي: تاريخ اإلسالم  (1)

 «.أم أبيها»، ولكن غالب مصادر الرتاجم عىل أن اسمها «لبابة»در أن اسمها ويف بعض املصا (2)

 .2/161املربد: الكامل  (3)

يف كتب املحدثني مما جيعلها ثابتة، انظر: ابن  -اأيضا -، وورد هذا 213، وابن قتيبة: املعارف ص5/312ابن سعد: الطبقات الكربى  (4)

 .12/113، وابن حجر: هتذيب التهذيب 323، 35/326ب الكامل ، واملزي: هتذي31/213عساكر: تاريخ دمشق 

 .221، 5/223ابن سعد: الطبقات الكربى  (5)

 .262، 69/261ابن عساكر: تاريخ دمشق  (6)

 .5/221ابن سعد: الطبقات الكربى  (7)
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ألسباب  وذلك ؛اوالوليد يبدو ثابتا  عباسبن  عبد اهللبن  عيلن سوء العالقات بني لك

، وهي وسكن احلميمة دمشقترك عبد اهلل بن  عيلده أن يِ ؤَ غري هذه الرواية، ومن أقوى ما يُ 

إىل  دمشقمن  اعلي  أخرج  الوليدأن  وقد ورد وال هي قريبة منها، دمشققرية ال هي بعيدة عن 

إذ خافه  عبد امللكبن  هشامأن الذي أخرجه هو  الذهبي، فيام أورد (1)95احلميمة عام 

 .(2)وأوالَده

أنه كان  من الرغمُيكرمه وُيقِدمه ويصله باألموال كذلك، عىل  عبد امللكبن  هشاموكان 

وسيملكون ما حتت أيدهيم من  ،صارحه بأن أحفاده َسَيْقضون عىل ُمْلك األموينيواجهه ويُ يُ 

 البالد مما سيأيت بيانه بعد قليل.

منهم أكثر من عرشين  ؛اله أكثر من ثالثني ولدا  اعلي  من هذه املخاوف أن  يزيدومما كان 

وسبعون  هـ، وعمره ثامنٍ  115هـ، أو  113)رمحه اهلل(  عيلل  يِفَ وُ تُ ، و(3)غري اإلناثا ذكرا  اولدا 

 .(4)سنة

 النبوءة حديث

ا ما يرد يف املصادر التارخيية خرب النبوءة، خرب رجل قال بأنه سوف حيدث كذا وكذا،  كثريا

 ؛حسب مناهجهموردون هذه األخبار بخون يُ فق ما قال القائل، واملؤرِ ثم حيدث التاريخ وَ 

يكتبها ألن منهجه يف الكتابة التارخيية أن يذكر ما وصله من أخبار دون أن ينقدها،  نْ فثمة مَ 

يذكرها من قبيل الطرافة وعجائب االتفاق، وثمة من يذكرها كاستئناس عىل  نْ وثمة مَ 

ا-وال َشكَّ ضفاف احلدث نفسه،   ِدقها.أن ثمة من يذكرها ألنه ُيَص  -أيضا

ما نعلم، فإنه ليس ثمة خرب قد ثبت أنه ُوِضع قبل أن يقع احلدث بالفعل، وال سيام  وعىل حدِ 

التي تشملها الفتوحات اإلسالمية والدولة األموية وصدر الدولة  ،يف مراحل التاريخ املبكرة

ومل تكن قد ظهرت بعد دواوين  ،العباسية، ففي هذا التوقيت كانت الرواية الشفهية هي السائدة

 الذين بدأ ظهورهم يف القرن الثاين للهجرة. ،خون الكبارالتي كتبها املؤرِ  ،التاريخ

                                                 
 .1/113، وابن العامد: شذرات الذهب 3/235ابن خلكان: وفيات األعيان  (1)

 .5/253م النبالء الذهبي: سري أعال (2)

 .313، 5/312ابن سعد: الطبقات الكربى  (3)

 .5/253، والذهبي: سري أعالم النبالء 13/35وابن عساكر: تاريخ دمشق ، 5/313ابن سعد: الطبقات الكربى  (4)
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ا عىل لسان كاهن عامل باحِلْدثان، ، وأحيانا صالحا تكون النبوءة عىل لسان رجل أحيانا 

حلركة التاريخ، كام أهنا  الا ا سهعطي تفسريا ا ال ُيعرف هلا قائل، وأسوأ ما يف النبوءة أهنا تُ وأحيانا 

 ملحة أسطورية عىل األحداث والشخصيات.ضفي تُ 

 :كان يقول وُيعلن عباسبن  عبد اهللبن  عيلومن هذه النبوءات الشهرية ما ورد من أن 

قيل: إنه » ،وحيكامن ما كان بيد األمويني ،سيتوليان اخلالفة أبا جعفرو أبا العباسن حفيديه إ

ل: إن وخلط، يقو ا، ثم قال: إن هذا الشيخ اختلَّ فاحرتمه وأعطاه ثالثني ألفا  هشام،دخل عىل 

، فقال: واهلل ليكونن ذلك، وليتملكن هذان، وكان عيلفسمعها  .هذا األمر سينتقل إىل ولدي

 .(1)«معه ولدا ابنه السفاح واملنصور

حتى رضبه  ؛عبد امللكبن  بالوليدواإلرصار عليه ساءت عالقته  وألجل هذا القول

قول: إن هذا ألهنم بلغهم عنه أنه ي .الكذاب عيلل ا ينادى عليه: هذا وطاف به عىل مجل مقلوبا 

وحلف ليكونن فيهم حتى متلك عبيدهم الصغار األعني العراض  .األمر سيصري يف ولدي

وال تزال فيهم إىل أن  ،إي واهلل لتكونن اخلالفة يف ولدي» :، ويف رواية أخرى(2)وهالوج

 .(3)«فينزعها منهم خراسانيأتيهم العلج من 

ب عىل أسيادهم اخللفاء، واألخرى أشبه بتغل   ب اجلنود الرتكوالرواية األوىل أشبه بتغل  

مثل  ؛ب الرتكلرواية األوىل نجدها يف مصادر عاش مؤلفوها يف زمن تغل  املغول عليهم، وا

الذي  ،(4)«أخبار الدولة العباسية» يف كتابه الكامل، واملجهول صاحب هـ(256 ت) املربد

                                                 
، والذهبي: 2/233عة ، وابن ظافر األزدي: أخبار الدول املنقط6/55، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 2/162املربد: الكامل  (1)

 .9/352، وابن كثري: البداية والنهاية 5/255سري أعالم النبالء 

 . 139وجمهول: أخبار الدولة العباسية ص«. إسناد متصل لست أحفظه» :. وقال عن إسناد الرواية2/162الكامل: املربد  (2)

 .امنوبدر الدين العيني: عقد اجل، 2/233ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات  (3)

 :«أخبار الدولة العباسية»تعليق عىل كتاب  (4)

ف يف منتصف القرن الثالث اهلجري بحسب ما حقق د. عبد العزيز الدوري، وهذا الكتاب يؤرخ للحركة العباسية لِ مؤلفه جمهول، أُ 

ترفع من قدر العباسيني  ، وبدأ الكتاب بفضل العباسيني، وجاء فيه بكل ما استطاع من رواياتارسيا  أيام كانت دعوة وتنظياما 

ا ما كان هؤالء  بن عبد اهلل بن عباس، عيل )العباس، عبد اهلل : أمويني أو تابعني أو نواآلخربن عباس( وتضع من قدر غريهم، أي 

صحابة أو خلفاء راشدين أو أم املؤمنني عائشة، وتكاد كل هذه الروايات أن تكون ضعيفة وموضوعة ومكتوبة بنََفس وغرض 

اضح احلقد والكذب، وفيها كل مالمح الرواية الضعيفة من الطول واإلسهاب، وكثرة السب والشتم، وكثرة ألفاظ القسم، شيعي و

د عىل أن كِ ؤَ وهي تستهدف تثبيت القول بأن اإلمامة حق آلل البيت ال يتعداهم إىل غريهم، وهو قول ُأِلَف لغرض السياسة؛ ليُ 

اخلاطئ، فهو حافل بروايات تبادل السباب بني معاوية وابن عباس )ريض اهلل عنهام(، وفيها خالفة العباسيني إنام تصحيح للوضع 

 =                 إفحام معاوية إفحاما مهينا!! -دائاما –يستطيع ابن عباس 
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خ الدكتور بحسب ما حقق املؤرِ  ؛ا من زمن املربد يف منتصف القرن الثالث اهلجريُأِلف قريبا 

 .(1)الدوري العزيز عبد

مثل  ؛تبت بعد إسقاط املغول للخالفة العباسيةوالرواية الثانية نجدها يف املصادر التي كُ 

 ت) ، وعقد اجلامن لبدر الدين العينيهـ(361 ت) فوات الوفيات البن شاكر الكتبي

َرَأى املغول  ، وغريمها، ومن َثمَّ ُفرِست النبوءة بحسب ما وقع من أحداث، فَمنْ هـ(555

 عىل اخللفاء. ب اجلنود الرتكة بتغل  ها خاصَّ مل يدركهم ظنَّ  نْ أت باملغول، ومَ َكَتب بأهنا تنبَّ 

ؤخذ رجل الصالح ينبغي أن يُ ذلك أن ما يقوله ال ؛ينبغي أن نضعه هنا الا إال أن احتام

ان بن  عيلفالرؤية الصاحلة جزء من النبوة، وقد يكون  ؛باحرتام عىل غري ما يصدر عن الُكهَّ

 نطق عن رؤية صاحلة رآها.. عباسبن  عبد اهلل

يف وصيته عندما  عباسبن  عبد اهللشري بعض الروايات الضعيفة إىل أن النبوءة قاهلا وتُ 

بأن  العباس رشَّ هو الذي بَ  ملسو هيلع هللا ىلصشري روايات ضعيفة أخرى إىل أن النبي ، كام تُ (2)حرضته الوفاة

.. وهي الروايات التي ُوِضعت يف العرص العبايس بغرض إسباغ (3)ول إىل ولدهئاخلالفة ست

 الثوب الرشعي عىل اخللفاء.

                                                 
كة عىل رشعية وأغلب الظن أن هذه الروايات وضعت يف أوائل العرص العبايس، ال سيام عهد أيب جعفر املنصور، حيث كانت املعر= 

اخلالفة عىل أشدها بني العلويني والعباسيني، كام يمكن أن يكون بعضها ُوِضع منذ أواخر العرص األموي يف إطار األسلحة التي 

استخدمتها الدعوة العباسية إلثبات األحقية يف اخلالفة آلل البيت، والشك أن مثل هذه الروايات هي التي مألت النفوس باحلقد 

يف عهد املنصور كان يساهم يف تربير هذه الدموية وإتاحة  علت ثورة العباسيني هبذه الدموية، وما ُوِضع منها بعدئذٍ والثارات وج

 األعذار هلا.

ا أن هذا الدين حمفوظ بحفظ اهلل، قد هيَّ   أ اهلل إن مطالعة هذه الروايات ترشح حال زمنها وأفكار العباسيني فيها، ونعلم منها حق 

وناقشوا صالحية الرجال لرواية التاريخ، ولوال هذه النعمة عىل األمة لكانت مصادرنا  ،اذ الذين وضعوا علم السندالرجال األفذ

 موضع التشكك واالضطراب واالختالف.. فاحلمد هلل رب العاملني.

لعباسيني وما إىل ذلك، لكنه  بقدوم ارِش بَ كثرة النبوءات والعالمات واألحاديث املكذوبة التي تُ  -اأيضا -ويالحظ يف هذا الكتاب 

ا فيه يمثل املصدر الرئييس يف التأريخ لفرتة الثورة العباسية حتى قيام الدولة، واملعلومات التي أوردها هبذا اخلصوص رغم ممالعىل 

 ومتتاز بالتفصيل والشمول والتتبع الدقيق ملسارات احلركة العباسية. ،ال توجد يف غريه

 )مقدمة التحقيق(. 11لعباسية صجمهول: أخبار الدولة ا (1)

بن  ، وسنده ساقط جلهالة املؤلف ولعدم ترصحيه بالتحديث، كام أن سنده هو: حممد131جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

عن  ،بن موسى بن عيسى قال: حدثني سليامن ،بن عيسى بن عبد الرمحن بن يعقوب اهلاشمي قال: حدثني عبد اهلل يوسف

بن  بن عيل، ومل أعثر عىل تراجم لرجال بدايات السند، ووجدت حممد عن أيب عبد اهلل حممد ،بن عيل بن حممد بن موسى عيسى

بن عيسى يف قسم  بن عبد الرمحن عن عبد اهلل ،بن يعقوب اهلاشمي بن يوسف طاهر الربزنجي يضع روايةا وردت عن حممد

 .11/115هر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي بن طا الضعيف واملسكوت عنه من تاريخ الطربي. انظر: حممد

 .6/55انظر: الذهبي: سري أعالم النبالء  (3)
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 حديث النبوءة إن شاء اهلل تعاىل.ولنا وقفة أخرى مع 

*** 

بن  ابنه عبد اهللمل خيتلف العلامء عىل الفضل الكبري واملكانة العليا يف اإلسالم للعباس و

ا ، عباسبن  عبد اهللبن  عيلوحفيده  عباس ا ورشفا  الا لناس نبفلقد كانوا من خرية ا ؛مجيعا

ن قيام دولة فإ ؛فيها كَّ أن هذا من احلقائق التي ال َش  عىل الرغم منو ؛الا  وعمومروءة وعلاما 

التي ال ترفع من شأن  ،ا أسفر عن كثري من الرواياتواستمرارها قرونا  العباساخللفاء من بني 

 ؛ معاويةحتى  ويل اخلالفة من األمويني نْ من شأن كل مَ أجداد اخللفاء فحسب، بل ُتسقط 

.. وعثامن وعمر أيب بكرمن الروايات إىل الطعن يف اخللفاء الراشدين  ت كثريٌ بل امتدَّ 

خون يف كتبهم، وتناقلها اإلخباريون ووضعها املؤرِ  ،وانترشت هذه الروايات يف كتب األدب

وتشويه أنصع صفحات  ،يف أن هذه الروايات سامهت يف تضليل كثري من الناس وال َشكَّ 

التاريخ اإلسالمي ورجاله العظام، ولوال أن ديننا دين اإلسناد الستحال متييز التاريخ 

اعني من اإلخباريني وذوي األهواء نافقوا وا أن يُ الذين أحب   ،الصحيح من تشوهيات الوضَّ

 ينهم.اخللفاء ولو عىل حساب د

 عباسبن  وعبد اهلل العباسما شاب الروايات الواردة يف فضل  إىلولذلك ينبغي التنبيه 

من روايات ضعيفة، ظاهرها الفضل وباطنها الطعن يف غريهم،  عباسبن  عبد اهللبن  وعيل

 .(1)طنه الطعنوهذا بخالف ما هو ظاهره وبا

* * * 

                                                 
، الذي ُأِلف يف منتصف القرن الثالث اهلجري بحسب حتقيق «أخبار الدولة العباسية»من هذه الروايات الساقطة يف كتاب  انظر مثاالا  (1)

 د. عبد العزيز الدوري، وال ُيعرف مؤلفه.
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 العباسية الدعوة وتأسيس العباسي عليبن  حممد

 

صاحب عقل وعلم وفضل  ،طويل القامة الا أكرب أبناء أبيه، وكان مجي عيلبن  حممدكان 

عبد بن  فضل عىل أبيه عيليف ال يزيدأنه  عيلبن  عيسىحتى ُروي عن أخيه  ؛وحلم وعبادة

ه ابن حبانعباسبن  اهلل وقال  ،يف مشاهري علامء األمصار ، وكان من علامء عرصه حتى َعدَّ

عبد تلقى عنه العلم أبو هاشم  نْ أشهر مَ  نْ ومِ  «.هاشم يوعلامء بن املدينةاد أهل بَّ من عُ » :فيه

اد» بلقب أبيه -لكثرة عبادته-، ولقب احلنفيةبن  حممدبن  اهلل جَّ  .(1)«السَّ

ميع واملهارة يف التج ،ة الشخصية والذكاء والفطنةعىل ما متيز به من قوَّ  وحياته تدل  

 ة.قَ والقدرة عىل قراءة الواقع قراءة خبرية متعمِ  ،والتأسيس والتنظيم

 احُلَمْيَمة يف

حتى إن  ؛الناس هلم وأوالده من املشهورين بالزهد والعبادة مما زاد يف حِب  عيلكان 

لقد أفضت اخلالفة إليهم وما يف » :حتى لقد قيل حلميمةبالزهد والعبادة يف ا اشتهر العباسيون

 .(2)«ا منهم باحلميمةا وناسكا وال أفضل عابدا  ،ا للقرآناألرض أحد أكثر قارئا 

عاصمة  دمشقيف  -أي العباسيني-وهم  ا لألموينيمل يكن هذا الوضع مطمئنا  ربامو

اخلالفة التي تزدحم عليها األقدام، ويسهل فيها االستكثار من األتباع وااللتقاء هبم، فكان 

جيعلهم أبعد عن  -دمشقالتي ال هي بعيدة وال هي قريبة من - بنزوهلم احلميمة هشامقرار 

عن يد اخلالفة إذا َبَدر منهم ما خُيشى  ينكام جيعلهم غري بعيد ،ألتباعااللتقاء بالناس وتكوين ا

 خطره.

ورقابتهم، ولئن كان  عن عني األمويني ةبعيد استثمر َكْون احلميمة عيلبن  حممدن لك

باجتاه تكوين  عيلبن  حممدفإن تفكري  ؛دمشقاألمويون خيشون من ثورة أو فتنة علنية يف 

 .دمشقأنسب من  -يف هذه احلال-التنظيم الرسي، واحلميمة 

                                                 
وما بعدها، وابن خلكان: وفيات األعيان  51/365ابن عساكر: تاريخ دمشق ، و213بن حبان: مشاهري علامء األمصار صا (1)

 .6/231، والزركيل: األعالم 361، وابن حجر: نزهة األلباب ص35، 1/33يف بالوفيات اوالصفدي: الو، 1/156

 .5/313ابن سعد: الطبقات الكربى  (2)
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وهلذا  ؛واإلسرتاتيجيةيف تأسيس الدول من الناحية  إن اختيار املركز هو اخلطوة األهم  

مل  -احلجازوعىل طريق  وفلسطني دمشقالتي تقع بني - للحميمةعبد اهلل بن  عيلفإن اختيار 

ي يف ا، بل هو وضع حجر األساس للدعوة العباسية، فعند احلميمة يمكن التخفِ يكن عشوائي  

ريد البيت ثوب العامل الذي شغله علمه، والتاجر الذي يسعى يف جتارته، واحلاج الذي يُ 

س هو املؤِس عبد اهلل بن  عيلَّ  -واليعقويب كاملسعودي-خني وهلذا جيعل بعض املؤرِ  ؛احلرام

 .(1)احلقيقي للدعوة العباسية

ُيْرِجعون  -كام نرى من املصادر-خني، وأغلبهم إال أن هذا الرأي قال به قليل من املؤرِ 

 . عيلبن  حممدل تأسيس الدعوة العباسية إىل فض

 املعارضون البيت آل

ون أن األمر ، ويود  عيلون آل وهنم، وحيب  ، كان الناس حيب  العباس: ولكن آل الذهبيقال 

قوا يعملون عىل ذلك فب ،احلكمبن  مروانا يف آل وبغضا  ملسو هيلع هللا ىلصا آلل رسول اهلل حب   ؛ول إليهمئي

 .(2)خراسانحتى هتيأت هلم األسباب، وأقبلت دولتهم وظهرت من  ؛ازمانا 

، ولقد أمدَّ هذا هم لبني أميةون آل البيت أكثر من حبِ يف أن الناس كانوا حيب   ما من شك  

ال سيام  ؛، ثم ما نزل هبم من مظامل عىل يد األموينيملسو هيلع هللا ىلصي احلبَّ رافدان: كوهنم من ساللة النب

 يف الثورات التي انتهت إىل الفشل.

بل كان كلام ُقتل أو مات واحد من أئمة آل  ؛مل يكونوا جبهة موحدة إال أن أتباع آل البيت

ق األتباع إىل أكثر من جمموعة م عىل اإلمام الذي ينبغي أن يليه؛ بحسب اختالفه ،البيت َتفرَّ

أيب بن  عيلبن  حممدرأت مجاعة أن األوىل باإلمامة من بعده أخوه   احلسنيفمن بعد مقتل 

 ؛ن قبيلة بني حنيفةم جعفرمن زوجته خولة بنت  عيلاحلنفية(، وهو ابن بن  حممد) طالب

أحد أقرب إىل  واحلسني احلسنبعد  تهم أنه مل يبَق جَّ وكانت ُح  ،«ابن احلنفية» ولذلك ُدعي

من ولد  احلسنَأْوىَل بعد  احلسني؛ فهو َأْوىَل الناس باإلمامة، كام كان حممد ابن احلنفيةمن  عيل  

بن  عبد اهلل أيب هاشمإىل زعامة  -بعد انقسامات أخرى- . وقد انتهت هذه اجلامعةاحلسن

 .احلنفيةبن ا حممد

                                                 
 .15، 13لدولة العباسية واملرشق اإلسالمي صد. فتحي أبو سيف: ا (1)

 .6/55الذهبي: سري أعالم النبالء  (2)
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 زين العابدينينبغي أن تكون يف ولده  احلسنيورأت مجاعة أخرى أن اإلمامة من بعد 

، وانتهت هذه ريض اهلل عنها فاطمةخترج إىل خارج أبناء  البغي أينوأهنا  ؛احلسنيبن  عيل

الذي قاد ثورة ضد  ،احلسنيبن  عيلبن  زيدإىل زعامة  -بعد انقسامات أخرى-املجموعة 

ت فظلَّ  ،ة زيد مل تكن الزعامة الوحيدةزعامنَّ لك ؛وانتهت بالفشل عبد امللكبن  هشام

الذي كانت معارضته سلمية، - جعفر الصادق :مثل ؛شخصيات أخرى تقود حركة املعارضة

، وابناه أيب طالببن  عيلبن  احلسنبن  احلسنبن  وعبد اهلل -اول أن يثور عىل األموينيومل حُي 

 .وإبراهيم ،«النفس الزكية» حممد

الذين مل يظهروا عىل مرسح األحداث، ومل  هي العباسيون ؛وكانت ثمة مجاعة أخرى

 ة أخرى جديدة عىل غري ترتيب.. فكيف؟اكتسبوا قوَّ  همنَّ لك ع منهم خطر كبري..ُيتوقَّ 

 عبد اهلل أبي هاشم وصية

انتهت إىل ابنه  احلنفيةبن ا حممدذكرنا أن زعامة املجموعة التي رأت انتقال اإلمامة إىل 

ة من زيارة للخليفة ا ذات مرَّ مل يكن له ولد، فلام كان عائدا  أبا هاشمنَّ لك ،عبد اهلل أيب هاشم

بن  عيلأوالد  حيث استقرَّ  شعر باملرض وأحس بقرب أجله، فذهب إىل احُلَمْيَمة (1)األموي

الذي كان أفضل تالميذه، فأوىص إليه باإلمامة  عيلبن  حممد، وكبريهم العباسبن  عبد اهلل

ة يف مستقبل يَّ والتي كانت رِسِ - مها أبو هاشممن بعده، أي إمامة الدعوة التي كان يتزعَّ 

اأ- وتعمل عىل الثورة عىل األمويني ،أمرها  فبهذا انضمَّ  -ومتكني آل البيت من احلكم -يضا

، ومن هنا كانت البداية احلقيقية الفعالة العبايس عيلبن  حممدإىل أتباع  أيب هاشمُجل  أتباع 

 للدعوة العباسية.

الذي احتاج  ؛عاء الرشعيةا من ادِ واعتربوها نوعا  ،هذه الرواية خني مل يصدقبعض املؤرِ 

خني األوائل املؤرِ نَّ لك ..األمويني إليهم العلويون يف معركتهم ضدَّ  لينضمَّ  إليه العباسيون

 ا بالقبول.هَ وْ أثبتوا هذه الواقعة يف كتبهم وتلقَّ 

هو  ؛من مصدر واحد ْت يَ قِ استُ  والطربي واليعقويب البالذريواجلدير بالذكر أن روايات 

ة ستهان به من حيث صحَّ ا الروايتني عىل جانب ال يُ ن، وكلأو املدائني عديبن  اهليثما إمَّ 

                                                 
 بن عبد امللك بحسب اختالف الروايات. أو سليامن ،بن عبد امللك هو الوليد (1)
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ة د الصحَّ يِ ؤَ  أن االختالف يف األسلوب واأللفاظ مع اتفاق املعنى يُ روايتهام التارخيية، كام

يف  يف أسامء املغتالني، وابن قتيبة يف الطبقات وابن حبيب ابن سعدالتارخيية، كام يذكر الوصية 

يف مروج الذهب، واملجهول صاحب كتاب العيون واحلدائق،  املعارف، واملسعودي

 :مثل ؛خنيون من املؤرِ رُ كام ذكرها املتأِخ  ،«أخبار الدولة العباسية» واملجهول اآلخر صاحب

 ،واملقريزي ،وابن خلدون ،ابن خلكانو ،وابن األثري ،ابن عساكرو ،واملقديس ،ابن عبد ربه

، وذكرها يمِ والقُ  ،النوبختي :مثل ؛الفرق خو، كام ذكرها مؤرِ والداؤدي ،وابن تغري بردي

. ويظهر مما واإلسفراييني ،والشهرستاين ،، والبغدادي(1)«ويزعمون...» بقوله: األشعري

 .(2)عىل احلقيقة التارخيية للوصية ُق فِ سبق أن املصادر األصلية تتَّ 

آلل « تنظيم الدعوة» أن الفهم املستقيم هلذه الوصية كام يبدو لنا هو تسليم نواةعىل 

 آل البيت للخالفة باعتبارها حركة سياسية إصالحية ترى يف تويِل  ؛عيلبن  ملحمد البيت

َ إلهناء املظامل واالنحرافات لدى األمويني الا سبي  ،اا عقدي  ل مذهبا ثِ ، ال عىل أهنا دعوة دينية مُت

انتحاله  -فيام نعلم- أيب هاشمإذ مل يثبت عىل  ؛اا ديني  جيعل استحقاق آل البيت باخلالفة واجبا 

، عىل أنه عثامنفة الشيخني أو ، وال ورد عنه طعن يف خاللغري مذهب أهل السنة واجلامعة

األوىل هبا، فإن  اعلي  ويرى  ،ا آلل البيتحتى إن افرتضنا أنه كان يرى اخلالفة استحقاقا 

ةكمل الوصية ملحمد ال تعني كذلك أكثر من تسليم أمر التنظيم ليُ  ، وال يثبت هذا أنه املهمَّ

 ! العباسينيا بأن اخلالفة يف خاص  أو أن لديه علاما  ،كان عىل علم بالغيب

، وقال أيب هاشمكان عنده من أنصار  نْ ، ثم مجع مَ يب هاشمالعزاء أل عيلبن  حممدأقام 

 ،األمرلئن كنتم أصبتم بموته لقد خصصت بذلك منه، وقد مجعني وإياكم القيام هبذا » هلم:

اكوعلمت منه  الذي سعيتم يف  وحافظوا عىل هذا احلِق  ،فاتقوا اهلل ربكم ؛مما مل تعلموا ثريا

وتصربوا للمكروه فقد  ،يف مواضع النفع والغناء إالَّ واحفظوا ألسنتكم فال تطلقوها  ،إقامته

 .(3)«وأوىل الناس يب يف حمياي وممايت ،قرن بكم، فإن حفظتم ذلك فأنتم شيعتي وخاصتي

وأوثقهم،  أيب هاشملكنه انتظر حتى يأيت أكرب أتباع  ؛أيب هاشمباع أت حممدفاستوعب 

                                                 
 .21األشعري: مقاالت اإلسالميني ص (1)

واملؤرخ الكبري اإلمام الذهبي يف: سري أعالم النبالء  املحدث -اأيضا -وما بعدها، وذكرها  32د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 .16/56، واملحدث اإلمام املزي يف هتذيب الكامل 6/116، وتاريخ اإلسالم 1/129

 .159جمهول: أخبار الدولة العباسية ص، و211)القسم املتمم( ص ىابن سعد: الطبقات الكرب (3)
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، وملا جاء سلمة وعرف باخلرب وبأمر دمشقر يف الذي كان قد تأخَّ  (1)بجريبن  وهو سلمة

يف أمر دعوته، وهو األمر الذي  العبايس عيلبن  ملحمدانتقل ليكون الذراع األوىل  ؛الوصية

وأنه ليس أمر دنيا  ،والوعد بأن األمر سيكون شورى ،بالتقدير والرتحيب حممداستقبله 

 .(2)بل هو أمر دعوة حق   ؛وُيطَمع إىل االستبداد فيه ،فتتناوله األهواء

دأت يف هناية ي استغرقت ثالثني سنة، بوهبذا بدأت مرحلة من الدعوة والعمل الرِس 

هـ،  129هـ، بحسب اختالف الروايات( وحتى  111أو  95أو  93القرن األول اهلجري )

 .خراسانحني ُأعلنت الدعوة يف 

 لكن.. وقبل أن نخطو وراء متابعة ما حدث نسأل:

سعى من  فهل ؛ريف أمر كهذا؟ وإذا كان قد فكَّ  من قبُل  عيلبن  حممدر كِ فَ رى هل كان يُ تُ 

 لتكوين أنصار وأتباع؟ قبُل 

ا يف ا مسبقا تفكريا  ثمة لسنا نجد قبل هذا التاريخ فيام بني أيدينا من املصادر ما يدعم أنَّ 

 ،أيب هاشمتكوين دعوة تطالب باخلالفة، غري أن هذه االستجابة الرسيعة لوصية 

 من أن يكون هذا قد تمَّ  احلريةثري وبداية التخطيط يُ  ،واالستيعاب الرسيع واملتفوق ألتباعه

وال هو بالذي حُيسم فيه  ،الا فاألمر ليس سه ؛ن البدهية الرسيعة والتقاط الفرصبدافع م

 ثم جاءها األنصار ،خالل تفكري ساعات أو حتى أيام.. فهل كانت الفكرة يف طور االختامر

كان قد سعى لتكوين أنصار ثم مل  احممدا ؟ أم أن عيلبن  حممدعىل غري اتفاق مسبق يف علم 

خريا منهم؟ )سنرى بعد قليل كيف أن  أيب هاشميستطع؟ أو هو عىل األقل قد وجد يف أتباع 

كانوا عىل مستوى اللحظة التارخيية بأتم ما يكون(.. يصعب التصديق بأن  أيب هاشمأتباع 

عدم توفر أي   ال نستطيع اجلزم بيشء يف ظِل هبذه الرسعة دون استعداد مسبق، كام األمر تمَّ 

 معلومات عن أي استعداد مسبق!

عىل كل حال، فإن القيمة الكبرية هلذه الوصية هي أهنا سارت بمحبي آل البيت 

الذين مل يكونوا يف هذا الوقت مصدر قلق  وأنصارهم، بجانب كبري منهم، نحو العباسيني

رشعيٌة  -هبذه الوصية-ست للعباسيني كأبناء عمومتهم العلويني، فتأسَّ  ألموينيا إىل بالنسبة

                                                 
 بن عبيد الثقفي. بن احلنفية، ومن كبار القادة مع املختار من قادة أتباع حممد -اأيضا -ان بن عبد اهلل، وأبوه ك وسلمة هذا هو ابن بجري (1)

 .191جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)
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الذين ما جال ببال أكثرهم أن اإلمام عبايس ال علوي،  ،مُجِع هلم فيها كل أنصار آل البيت

حادث  لكِل وحينها سيكون  ت معهم حتى قامت الدولة بالفعل،وهي الرشعية التي استمرَّ 

 حديث.

 احلركة بداية

، وكانت احلنفيةبن  حممدبن  عبد اهلل أيب هاشمأمر أتباع  العبايس عيلبن  حممدم تسلَّ 

قيمون وهم قوم يُ  ؛، وكان أغلبهم من بني مسيلةبجريبن  حلقة الوصل بينه وبينهم سلمة

فمنهم:  ؛سون الدعامات األوىل والرئيسية للدعوة العباسيةِس ؤَ ، وهؤالء هم الذين سيُ بالكوفة

 عكرمة، وأبو الرساج موسى، وأبو وميرسة الرحال، وأبو سلمة اخلالل، ماهانبن  بكري

األن  ؛ال يبلغ الثالثني الا قلي يف الدعوة عدد الكوفيني ظلَّ أنَّ  إالَّ  .درهمبن  زياد  العبايس حممدا

ا من الكوفيني مليلهم إىل العلويني، وورد عنه قوله ألتباعه وال ُتْكثِروا من أهل » :كان َحِذرا

 .(1)«أهل النيات الصحيحة إالَّ ، وال تقبلوا منهم الكوفة

حتى مرض  عيلبن  حممدج من عند فام إن خر ؛به العمر ْل طُ مل يَ  بجريبن  سلمة نَّ لك

 الكوفةفام استطاع أن يرى  ،أيب هاشمل احلياة بغري شيخه ومات يف الطريق، وكأنام مل يتحمَّ 

الذي صار هبذا  ،بعده أبو رباح ميرسة النبال الكوفةخالية منه، فكان القائم عىل الدعوة يف 

مل  رباح اأبنَّ لك ،العباسيني -بعد ابن بجري-، وثاين كبري للدعاة الكوفةل كبري للدعاة يف أو

هـ، وأوىص من بعده  111قبل انقضاء عام  يِفَ وُ تُ ا معدودة حتى ُيكمل هو اآلخر شهورا 

 وأيببام حدث من موت ابن بجري  عيلبن  حممد، الذي سارع باإلرسال إىل (2)بجريبن  لسامل

 .(3)ماهانبن  رباح مع بكري

 ماهانبن  بكري

 العراقللدعوة العباسية يف  ا املؤسس احلقيقيا.. بل هو عملي  عادي   الا مل يكن رج

عىل مستوى الرؤية  وذلك ؛اا جديدا ، وبه دخلت الدعوة العباسية منعطفا وخراسان

 وليس التنفيذ فحسب. ،والتخطيط

                                                 
 .191، 193جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 أقاربه. بن بجري أول الدعاة بل من سلمة يألنه فقد برصه يف كربه، وهو ليس أخ ؛ويلقب بسامل األعمى (2)

 .196 – 192جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (3)
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رف عليها قبل هذا واألرجح أنه تع ،(1)هـ(115)سنة  العباستعرف عىل دعوة بني 

فهو  ؛بمنزلة أوالدهم الذين من أصالهبمغري أنه كان  ؛الوقت، وكان موىل لبني مسيلة

شخصية حمبوبة طيبة األخالق والصفات، وما كان له أن يكون من مؤسيس الدعوة لو مل يكن 

ا إىل ذلك ذكي  إضافة إضافة إىل امتالكه مهارة الدعوة والتنظيم واالستيعاب، وكان  ؛كذلك

ا ذا شخصية قوية مع نظرة فاحصة يعلم هبا طبائع الناس، ال سيام وأنه كان من اجلنود أملعي  

ودخل معه  خراسانيف  أيب صفرةبن  املهلببن  يزيدوغزا مع  ،الذين شاركوا يف الفتوحات

اوسافر  ،من أصحاب التجارب ، وكانجرجان  .(2)من البالد كثريا

، وقبل أن ينطلق إليه جاءه خرب عيلبن  حممدللسفر بالرسالة إىل  ماهانبن  بكري استعدَّ 

درك أمر أخيه ومرياثه لكي يُ  ؛ة الرسالةمن مهمَّ  بجريبن  سامل، فأعفاه السندبوفاة أخيه يف 

ل اآلخرة عىل الدنيامنه، لكن بكريا  ةوترك املرياث الكبري حلساب  ،ا رفض وَفضَّ  املهمَّ

واصطنع أنه تاجر  ،ثياب العطارين سولب ،افاشرتى عطورا  ،دمشقالدعوية، وانطلق إىل 

بالرسالة،  عيلبن  حممدعض االحتياطات واالحرتازات إىل حتى وصل بعد ب ؛جيوب البالد

لكنه اطمأن لوضع  ؛ف ملوت أيب رباح، كام تأسَّ ا ملوت ابن بجريا شديدا حزنا  حممدولقد حزن 

ا بعيدا  الا أن يتخذ منز عيلبن  ماهان حممدَ بن  . وكان أول ما نصح به بكريُ الكوفةالدعوة يف 

يقدم عليه  نْ حتى ال ينتبه أحد منهم أو من جريانه إىل مَ  ؛عن إخوته )وهم أكثر من عرشين(

أبعد عن الناس، كام نصحه بأن جيعل  الا منز حممدالدعوة، فاختذ  فيفشو رس   ؛ويذهب من عنده

 احتى يكون االجتامع بينهام طبيعيا  ؛لأو مدير األعام« السكرتري» ا من أهله يف حكمواحدا 

ا عن بعيدا  فيظل   ،نفسه حممدكام أن هذا يقلل لقاء األتباع باإلمام  ،وغري الفت لألنظار

ةمواله هلذه  معاذبن  فاختار حممٌد فضالة ،الشبهات ما أمكن ا، ثم نصح بكرٌي املهمَّ بأن  حممدا

هؤالء  قد رأى بنفسه حبَّ  -وهو الذي جال يف البالد-ألنه  اسانخرجيعل أساس دعوته يف 

وأهنم  ،(3)مل يرصفوا األمر آلل بيت نبيهم بعد موته واستغراهبم أن العرب ،القوم آلل البيت

 خراسانن إ: حممددوه إىل أهله، فقال عيوأن يُ  ،استعداد أن ينرصوا هذا احلق الضائع عىل أتمِ 

                                                 
 .1/111الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .196، 191جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

لت ثقافتهم، وما كان هلم أن يستوعبوا أن اإلسالم جيعل الزعامة بالشورى ال بالنسب يف ظِل  (3)  وهذه هي التقاليد الفارسية التي َشكَّ

 التي تؤصل ملبدأ حق آل البيت باخلالفة. ،العديد من احلركات الشيعية
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 .(1)هي أساس هذه الدعوة

ةوهبذا انتهت  ، وصارت الرسائل بينهم الكوفةإىل  فعاد ماهانبن  العاجلة لبكري املهمَّ

س ِس ؤَ وليُ  ،ليأيت بمرياث أخيه السند، وانطلق إىل معاذبن  تكتب إىل فضالة عيلبن  حممدوبني 

 .خراسانألمر الدعوة يف 

 ؟خراسان ملاذا

ا العبايس عيلبن  حممدكان  مركز  خراسانعل ر أن جيباحلال يف عرصه، فعندما قرَّ  بصريا

أيب بن  وسوادهم فهناك شيعة عيل   الكوفةا أمَّ » :الا قائ ؛دعوته رشح ألتباعه أسباب هذا القرار

القاتل. عبد اهلل ل وال تكن  املقتووتقول كن عبد اهلل فعثامنية تدين بالكِف  البرصةا . وأمَّ طالب

ا أهل . وأمَّ ومسلمون يف أخالق النصارى ،وأعراب كأعالج ،فحرورية مارقة اجلزيرةا وأمَّ 

. مرتاكاما  الا ، عداوة لنا راسخة وجهمروانوطاعة بني  أيب سفيانآل  إالَّ فليس يعرفون  الشام

فإن هناك  ؛بخراسان، ولكن عليكم وعمر أبو بكرفقد غلب عليهام  واملدينة مكةا أهل وأمَّ 

ا ،عدد الكثري واجللد الظاهرال ا فارغة ،سليمة وصدورا ومل  ،مل تتقسمهم األهواء ،وقلوبا

وال  وليست هلم اليوم مهم العرب ،م فيهم فسادومل يتقدَّ  ،ومل تشغلهم ديانة ،لحَ هم النِ عتتوزَّ 

ة العشائر، ومل يزالوا يذلون وكتحالف القبائل وعصبيَّ  ،كتحازب األتباع بالسادات ؛فيهم

لون ،ويظلمون ويكظمون ،ويمتهنون أجسام وهم جند هلم  ،«الدول» ويتمن ون الفرج ويؤم 

خترج  ،ولغات فخمة ،وأصوات هائلة ،وشوارب وحلىا  ،ماتومناكب وكواهل وها ،وأبدان

 .(2)فكأين أتفأ ل إىل املرشق وإىل مطلع رساج الدنيا ومصباح اخللق من أفواه منكرة، وبعدُ 

تكشف لنا أحوال  ،ومعرفته بالبالد ،عيلبن  حممدوهذه املقولة فوق أهنا بيان لبصرية 

 اإلسالمية:  هذه احلوارض

وأبنائه من بعده، فلن تصلح  لعيلترى أن احلق يف اخلالفة  ؛فهي علوية الكوفةا فأمَّ  -

 .للعباسيني

 شعارهم ،فتقش  بل هم أهل زهد وتصوف و ؛فقومها ليسوا أهل فتن البرصةا وأمَّ  -

                                                 
 .1/111، والطربي: تاريخ الطربي 199 – 196جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .1/313وما بعدها، وابن قتيبة: عيون األخبار  1/16اجلاحظ: رسائل اجلاحظ  (2)
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 «.القاتلعبد اهلل املقتول وال تكن اهلل عبد كن »

 ، وهم ال يرون أن اخلالفة من حِق فتسودها أفكار اخلوارج (1)()الفراتية اجلزيرةوأما  -

 أحد بعينه ال من آل البيت وال من خارجه.

عليهم  والياا معاويةوا هبم منذ كان قُ تعلَّ  الشاموأهل  فهو عصبة األمويني الشاموأما  -

ون عىل لُ ِض فَ وال يُ  ،وخاضوا معه احلروب الداخلية واخلارجية ،اخلطاببن  عمرأيام 

 ا.األمويني أحدا 

فهم يرون األمر  ؛أرشد حكم وعمر أبو بكرفأهلها ممن حكمهم  واملدينة مكةا وأمَّ  -

 عامة وال يضعوهنا يف أحد بعينه من آل البيت. يف قريش

-أو كام يقال  فقد اجتمع فيها العديد من املزايا، ففيها املقاتلون العرب خراسانا وأمَّ  -

األشداء، مع كثرة عددهم، وامتالكهم الصرب واجللد والقوة،  -(2)«مججمة العرب وفرساهنا»

وهكذا يمكن  ،مل تنترش فيها فكرة أو دعوة أو ملة ال تناسب العباسيني خراسانثم إن 

، كام مسلموهي واجب عىل كل  ،وحمبتهمالدخول إىل قلوب اخلراسانيني عرب دعوة آل البيت 

قد انخفضت فيها عصبيات العرب القديمة بني القبائل، وصار من املمكن  خراسانأن 

، ثم إهنم ممن جتميعهم خلف فكرة دون اخلشية من تكتل القبليات العربية الذي كان قدياما 

 تقلب الدول. يأملون تغري احلال و ،ني متذمرنيالتي جتعلهم غاضب ،وقعت هبم املظامل

 إهنا كلامت من عيون احِلَكم السياسية املثرية لإلعجاب بنفسها وقائلها.

 ومن َثمَّ فهي أبعد عن يد الدولة. ؛يف مرشق الدولة اإلسالمية خراسانإضافة إىل أن 

عبد  أيب هاشم حلقة  يفقد بدأت قدياما  خراسانوأهل  عيلبن  حممدوكانت العالقة بني 

التي كان يرتادها بعض من اخلراسانيني، وملا سألوه ممن يأخذون  ،احلنفيةبن  حممدبن  اهلل

ا منه، ثم صاروا وال خريا  عيلبن  حممدا أعلم من قال: ال أعلم أحدا  ؟العلم إن مات هو

 .(3)يأخذون العلم منه

                                                 
 امل العراق اآلن.اجلزيرة الفراتية هي املناطق الواقعة يف ش (1)

 .356جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

 .6/116، والذهبي: تاريخ اإلسالم 365، 51/363ابن عساكر: تاريخ دمشق  (3)
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 خراسان يف دعوةال

كان قد رأى  نْ ، والتقى بمَ خراسانمرَّ يف طريقه عىل  السندإىل  ماهانبن  يف سفر بكري

ةيف هذه  ا لدعوهتم، واستطاعواستعدادا  ا آلل البيتمنهم حب   أن يكسب بعض األتباع  املهمَّ

، وكذلك كثريبن  سليامنوالذين سيكون هلم أثر بعيد يف الدعوة، وعىل رأسهم  ،املهمني

 ،أعنيبن  وعمرو ،اهليثمبن  ومالك ،النهيدبن  وشرب ،النهيدبن  ويزيد ،عامربن  إسامعيل

بن  وموسى ،ارثاحلبن  وعالء ،إبراهيمبن  وخالد ،زريقبن  وطلحة ،صالحبن  وزياد

 .(1)إضافة إىل بعض املوايل ن من خزاعةووآخر ،كعب

 كيف تمَّ  وطبيعٌي أال نعلم ؛خراساننواة الدعوة العباسية يف  ماهانبن  وهبذا أسس بكري

أصحابه  إالَّ وال يعرفه  ،ل يف كتب التاريخجَّ َس فإن مثل هذا مما ال يُ  ؛لهذا عىل وجه مفصَّ 

ما ينبغي له أن يعرفه فحسب..  إالَّ الذين يكتمون التفاصيل عن أنفسهم فال يعرف أحد منهم 

كام دلت عىل  ،اا ومتميزا كان قوي   خراسانفالثابت أن تأسيس الدعوة يف  ؛الئن كان هذا طبيعي  

 .ذلك ثمراته فيام بعدُ 

حتتاج  ةذلك أن الدعو ؛إىل كبري للدعاة يقوم عىل أمر الدعوة خراسانوقد احتاجت 

إىل  لرساجدرهم ابن  زياد عكرمةأبا  عيلبن  حممد، فأرسل الكوفةيف  ماهانبن  وجود بكري

 ماهان، وكانت وصيته له هكذا: بن  وأمره بالسري عىل طريقة بكري ،خراسان

 إالَّ أوصيك بتقوى اهلل، والعمل ليوم مرجعك، واعلم أنه ال ختطو خطوة فيام تذهب إليه »

 جرجانتقدم ؛ حتى من أمرك شيئاا عنك هبا سيئة، وال تظهرنَّ  كتب اهلل لك هبا حسنة، وحطَّ 

وتالبس  ،فتلقى أهلها بتجارتك ثم تأيت مرو ،لقي إليكلقي إليه ما أُ وتُ  ،(2)أبا عبيدةوتلقى هبا 

 ماهان(.بن  )بكري يب هاشمالذين استجابوا أل والنفر كثريبن  سليامنوتلقى  ،العامة بسنتها

سيف، وأقلل مكاتبتي ومراسلتي، وأنفذ كتبك إىل أيب  ا وال دعاء إىل َسلَّةِ جد   وال تظهرنَّ 

وتك إىل ا من العامة فلتكن دع، وإن دعوت أحدا العراقإن رجع إىل  أيب هاشمالفضل وإىل 

فارشح له أمركم، وقل بحجتك  ؛، فإذا وثقت بالرجل يف عقله وبصريتهحممدمن آل  الرضا

يف  َك لَ دَ عن رجل عَ  إالَّ  ا عن كل أحدٍ أولو األلباب، وليكن اسمي مستورا  إالَّ التي ال يعقلها 

                                                 
 وما بعدها. 199جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 لدعوة.إىل اسابقني يف االنضامم ول الدعوة يف جرجان، وكان من الئبن الرسي، ويبدو من النص أنه مس هو أبو عبيدة قيس (2)
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 نْ م بمثل ذلك إىل مَ وأخذت بيعته، وتقدَّ  ،وتوثقت منه ،وقد وكدت عليه ،نفسك يف ثقتك به

 ه من رسلك، فإن ُسِئْلتم عن اسمي فقولوا: نحن يف تقية، وقد ُأِمْرنا بكتامن اسم إمامنا.ِج وَ تُ 

، وخذ بنصيبك من ، وَتَوقَّ مرض، وتألف ربيعةاليمنفاحلل يف أهل  وإذا قدمت مرو

قد  اورهيطا  اها اهلل، واحذر غالبا دُ يِ ؤَ ثقاهتم، واستكثر من األعاجم، فإهنم أهل دعوتنا، وهبم يُ 

وا ءوقد برئنا منهم فابر ،سعوا يف الفتنةفإهنم قوم قد ، (1)الكوفةظاهروه عىل رأيه من أهل 

 ،أو الشديد القرص ،كاملديد الطول ؛إىل الدعوة من له عالمات مميزة كام أمره أال يضمَّ  «.منهم

العلويني عىل  ا يف حِب كان غاليا  نْ وما إىل ذلك، أو مَ  ..أو اجلعد الشعر ،أو القوي البياض

د عليه يف عدم الثورة  .(2)حتى يأيت اإلذن منه بذلك ؛روج بالسيفأو اخل ،التحديد، وشدَّ

ا- ىمَّ َس ، ويُ درهم الرساجبن  زياد عكرمةذهب أبو  ، إىل الصادق حممدأبو  -أيضا

إذ اختار اثني  ؛خراسانالدعاة يف  فكان أول كبري للدعاة فيها، وحيسب له تنظيم أمر خراسان

، وهو اإلنجاز خراسان، فبهم بدأت مرحلة تنظيم الدعوة يف (3)عرش نقيباا يتولون أمر الدعاة

 الطربيشري ويُ  ، مع مركز الدعوة يف احلميمةالذي سُيبنى عليه فيام بعد.. وكان االتصال قائاما 

الذي  إىل احلدِ  ،من النشاط واحلامسة -فيام يبدو- عكرمةأبو ، وقد كان (4)هـ(111إىل لقاء )

، وكان يف ذلك الوقت خراسانوصلت معه برسعة أخبار الدعوة التي يقودها إىل وايل 

ا مما ، ويبدو أنه كان متحققا ، فقبض عليه ومعه صاحبه حيان العطارالقرسيعبد اهلل بن  أسد

 .(5)هـ(113كانا يدعوان إليه، فقتلهام وصلبهام )

عبد بن  كاجلنيد من بعد أسد القرسي خراسانيف  وكانت هذه سياسة الوالة األمويني

  .(6)استطاع القبض عليه من دعاة العباسيني نِ الذي قتل مَ  ،الرمحن

 ؛نو، وكـان معـه مخسـة آخـركثريبن  سليامن خراسان أمر الدعوة يف توىلَّ  عكرمةبعد أيب 

، ومضـوا يف زريـقبـن  وطلحـة، اهليـثمبـن  ، وخالـدكعـببن  وموسى، اهليثمبن  هم: مالك

                                                 
 لكنهم حتمسوا ورشعوا يف الثورة. ؛بن عيل العبايس بإمامة حممد واكانت هذه املجموعة ممن قال (1)

 .1/126، والطربي: تاريخ الطربي 211، 213جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

 .9/213، وابن كثري: البداية والنهاية 1/322 ، وابن األثري: الكامل يف التاريخ1/66الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/115الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .122، 1/121، والطربي: تاريخ الطربي 331الدينوري: األخبار الطوال ص (5)

 .1/119الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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- أسد القرسي خراسانلت أخبارهم إىل وايل حتى وص ؛خراسانالدعوة بني الناس يف قرى 

فأنكروا واهتموا  ،فواجههم هبذا -رسيجبن  د احلارثإلهناء حركة متر   ثم عاد ،وكان قد ُعِزل

 -التـي منهـا الـوايل-اليامنيـة  مـن العـرب من وشى هبم بالعصبية القبليـة، واسـتثمروا كـوهنم

لوشـاية واٍش مـن امُلرضـية، وكـان تقـدير أسـد أن  -وهم مـن قومـه-فاستعاذوا به أن ُيؤذهيم 

 ،مـن اضـطرابات خراسـانمـا متـور بـه  وال يستعدي قبـائلهم بقـتلهم يف ظـِل  ،هيدئ األجواء

فقـد  قـريظبـن  والهـز ،ى ُكرِسـت أسـنانه وأنفـهفقد عذبَّه حت ؛كعببن  موسى إالَّ فأطلقهم 

، وحني كتبوا بام حدث معهـم لإلمـام أمـرهم بالتهدئـة كونه من املرضيني عىل الرغم منُجلِد 

فانتقـل أســاس  ؛«مـرو» ا عـن العاصــمةواملزيـد مـن االسـتخفاء، وأن يعملــوا بـدعوهتم بعيـدا 

 ،ونســـف ،وكـــش ،وســـمرقند ،بخـــارى :مثـــل ؛نشـــاطهم إىل املـــدن اخلراســـانية األخـــرى

  .(1)وسجستان ،وبوشنج ،وهراة ،انوالطالق ،ومرو الروذ ،وختالن ،والصغانيان

                                                 
 .6/61ر املقديس: البدء والتاريخ ، واملطه163، 1/162، والطربي: تاريخ الطربي 336، 335الدينوري: األخبار الطوال ص (1)
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فندم عىل تركهم  ؛خراسانوانترشت دعوهتم يف هذه املدن حتى بلغت األخبار إىل وايل           

كانوا حمتاطني للغاية أهنم إذ يبدو  ؛لم يستطعة أخرى ف، وحاول أن يقبض عليهم مرَّ من قبُل 

يرفع األمر إىل وايل  أن إالَّ  خراسانوايل  عبد الرمحنبن  ملثل هذا األمر، ثم مل جيد اجلنيد

- اهشاما ، غري أن عبد امللكبن  هشامإىل اخلليفة ، الذي رفعه بدوره القرسي خالد الكوفة

ا لفتنة أخرى مل يكن مستعدا  -(1)واألندلس املغربالوقت بأخبار  يف ذلك الا الذي كان منشغ

يرغب يف الدماء، وأن َيُكفَّ  أال» :أن يأمر اجلنيد خالدحربية تشتعل يف املرشق، فأرسل إىل 

َكفَّ عنه، وُيَسِكن الناس بجهده، وأن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى جيدهم،  نْ عمَّ 

 . (2)«فينفيهم

 «حممد آل من الرضا» شعار مهارة

ا يطلقون شعارا  ططون وال يتعجلون، وال، وعىل رأسهم إمامهم، خُي نيسيكان دعاة العبا

ويكسب هلم  ،هلم األهداف حيِققطلقونه، ويف أي ساحة قبل دراسته، وعىل أي ساحة يُ 

ت فق منهج الدعوة، فإذا اشتمَّ ا وَ مدروسا « حممدمن آل  الرضا» األتباع، فكان شعار

د كل علوي، وربام زجت به يف السجن املخابرات األموية ما يفوح هبذا الشعار راحت ترتصَّ 

أن تظن  الا ا، ومل يكن سهوتربح الدعوة أنصارا  الا ت عليه بالقتل، فتزداد النفوس اشتعاأو قض

يف مقابل نار العلويني التي مل  الذين ارتضوا بالظِل  ،الدولة األموية احلاكمة يف العباسيني

 .(4)«خالب، فضفاض، غامض» :. فحقق الشعار ثالث سامت(3)هتدأ

 خداش أزمة

، فوقع اختياره عىل هـ(115) خراسان أمر ا ليتوىلَّ داعية جديدا  ماهانبن  ر بكرياختا

، وكان داعية الكوفةالذين أسلموا يف  من النصارى يزيدبن  عامر، وكان يزيدبن  عامر

حوله كثري من األتباع، وكان قد غريَّ  ، والتفَّ خراسانا يف الدعوة يف ما وأحدث تقد   ،اموهوبا 

                                                 
يف األندلس التي  -اأيضا -يف هذا الوقت انترشت يف املغرب دعوات اخلوارج، وكثر خروجهم عىل الوالة من بني أمية، كام خرجوا  (1)

ضالا عن كانت يف هذه األثناء قد دخلت يف آخر عهد الوالة، وهو العهد الذي فشت فيه العصبية القبلية بني أهل األندلس، فف

حتى لقد فقد املسلمون األرايض التي فتحوها يف فرنسا، وأرايض  ؛واندلعت بينهم احلروب ،اخلوارج انقسم العرب إىل قيسية ويامنية

 الشامل اإلسباين، وتوسعت عىل حساهبم ممالك الصليبيني.

 .336الدينوري: األخبار الطوال ص (2)

 .15، 11ق اإلسالمي صد. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرش (3)

 .93د. حسني عطوان: الدعوة العباسية مبادئ وأساليب ص (4)
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إذ دعا  ؛يسري يف طريقة أخرى غري طريق الدعوة اوفجأة بدا أن خداشا  ؛«خداش» اسمه إىل

 ؛م الصالة والصيام واحلجأتباعه إىل مذهب اخلرمية؛ فأحل هلم نساء بعضهم، وأسقط عنه

باعتبار أن الصالة املطلوبة هي الدعاء لإلمام، وأن الصيام هو الصيام عن ذكر اسم اإلمام، 

َقت هذه اآلراء  فهي قد جذبت إليه  ،كثرية عنه امجوعا وأن احلج هو القصد إىل اإلمام، وكام َفرَّ

 ؛بتفسريات قرآنية سيام وهو يغلف هذه الدعوات ال ؛آخرين من أصحاب اجلهل واهلوى

احِلَاِت ُجنَاٌح فِياَم َطِعُموا إَِذا َما ﴿ :أخذه بظاهر اآلية :مثل َليَْس َعىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

احِلَاِت  َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ عن اإلمام صاحب  الا ، ويزعم أنه يقول هذا نق[93]املائدة:  ﴾اتَّ

أن يصل خربها  -وقد وصلت هذه األفكار إىل الدعوة-ا يكن غريبا  العلوم من آل البيت، ومل

حتى عرف منه  ؛به، الذي قبض عىل خداش وعذَّ القرسيعبد اهلل بن  أسد خراسانإىل وايل 

 .(1)ثم قتله العبايس عيلبن  حممداسم إمامه 

عىل مستوى  وذلك ؛ة نزلت بالدعوة العباسية ورجاهلايف أهنا أزمة قاسي ما من شك  

سمعتها بني الناس أو عىل مستوى انكشاف بعض رجاهلا أمام السلطة األموية، وقد استدعى 

، خراسان بنفسه إىل ماهانبن  بإرسال بكري عيلبن  حممدإذ قام اإلمام  ؛اا رسيعا هذا حتركا 

إنام هي أفكار  : أوهلام البيان والرشح بأن أفكار خداشنيوهناك قام بكري بمهمتني أساسيت

ويتربأ منها، والثانية إعادة هيكلة  ،وال يرضاها اإلمام ،وال متت للدعوة بصلة ،منحرفة

 .(2)وقع يف هذه األزمةعالج أي انكشاف كان قد بام يُ  خراسانالدعوة يف 

إىل لعامة، ورسالة أخرى إىل ا ومعه رسالتان؛ رسالة خراسانإىل  ماهانبن  وصل بكري

 خاصة أهل الدعوة. جاء يف الرسالة األوىل:

السنن واألمثال فيام  هو، وأشهد أن إالَّ إليكم اهلل الذي ال إله  أمحدسالم عليكم فإين »

بقي عىل أشباه ما مىض، وأشهد أن اهلل يبدئ اخللق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله املثل األعىل 

 يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم، فتبارك ذو الفضل العظيم.

أطاعه، وال ينقص من ملكه  نْ يف ملكه مَ  يزيدفإين أوصيكم بتقوى اهلل الذي ال  ؛أما بعد

                                                 
بن ماهان(، وابن األثري: الكامل يف التاريخ  )ترمجة بكري 11/359، وابن عساكر: تاريخ دمشق 1/161الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/353الزاهرة ، وابن تغري بردي: النجوم 9/351، وابن كثري: البداية والنهاية 1/121

 .6/61، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 1/113البالذري: أنساب األرشاف  (2)
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 عصاه، بيده امللك ويبقى ملكه، وهو عزيز ذو انتقام. نْ مَ 

لعبادته، فناصحوا اهلل ما  إالَّ فإن اهلل مل خيلقكم  ؛فأعلموا أنفسكم ملا خلقكم اهلل له

أمركم وعالنيتكم، واخشوا اهلل من كل قلوبكم،  استطعتم بوالية أوليائه، وراقبوه يف رِس 

لقتم، وبذلك أمرتم، وعليه خصصتم، وله ك ُخ فإنكم لذل ؛وا إليه بحسن أعاملكمبُ وتقرَّ 

واظبوا عىل ذلك جتدوا معه راحة من نصب الدنيا، وتراضوا بام قسم ابتغيتم، فإنكم متى تُ 

من أمر الدنيا عام ينفعكم  ءال تغرتوا بيشلكم منها، وتصربوا عىل كل ما منعتم من زينتها، ف

ثم مل يعرفوا اهلل فيام  ؛ا فيها من ملك ومالاهلل به يف اآلخرة، فإن العباد لو أعطوا الدنيا وم

ا، فاتقوا اهلل ما بعدا  إالَّ مل تزدد منهم  ؛ه الذي اشرتط لنفسه وأوجبه ألوليائهأعطاهم فيها حقَّ 

افإن اهلل تبارك وتعاىل يقسم الرزق  ؛ا ألنفسكمموا خريا استطعتم، وقدِ  بيوم، وعىل قدر ما  يوما

 قسم يطلب حق بعضهم من بعض لبعض.

 ؛ا للدنيافكم اهلل من حقه تبعا اهلل واصربوا عليه، وال جتعلوا دينكم وما عرَّ  فاعرفوا حقَّ 

لقت بالء وفتنة، ورضب هلا أجل إذا انتهى إليه ينفد، فعليكم بالتوكل عىل اهلل فيام فإنام ُخ 

فإن ذلك  ؛فإنه مل خيب من اعتصم باهلل واتقى وصرب عىل ما أصابه ؛أوجب عليكم من حقه

وأبلغ إليكم يف احلجة، فإنه  ،عزم األمور، فإنكم قد علمتم من العلم ما قد عظم به النعم من

األلباب، فكذلك ال يستوي  ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، إنام يتذكر أولو

زائل، وعامل  أحدمها يعمل للدنيا ويكدح هلا وجيهد نفسه فيها رجاء ثواب فانٍ  ؛عامالن

رجاء ثواهبا خمافة عواقب األمور فيها، فبذل نفسه هلل وماله وولده ومناصحته يعمل آلخرته 

منهم والفاجر، واملؤمن منهم  فهذا ما أصبح عليه سعاة الناس وأولياؤهم، الرب   ؛ألوليائه

 والكافر.

فاعقلوا عن اهلل أمره، واتعظوا بمواعظه، وأوفوا بعهده وعقده، ومتسكوا بصالح الذي 

ليه، وأدوا األمانة فيام عهد إليكم من أوليائه، وخافوا اهلل أن تعصوه يف يشء مما عاهدتم اهلل ع

اأمركم به واعتصموا بحبل اهلل  ، وخذوا بحظكم منه، واشكروا بالءه الذي أصبح بكم مجيعا

 األمممن سوابغ نعمه، واعتربوا ما بقي بام سلف، وإنام رضب اهلل لكم أمثال ما مىض من 

أمره فإنكم قد رأيتم من الدنيا وترصفها بأهلها إىل ما صار من مىض منهم، لتعقلوا عن اهلل 

شأن الدنيا  صيب الناس فيام بقي من الدنيا ما أصاب الصاحلون منها، ومن يقْس وخري ما يُ 
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 ا.ا بعيدا بشأن اآلخرة جيد بينهام فوتا 

فيام أعطاهم اهلل من  كأنام ينظرون ؛ا أن ألهل والية اهلل منازل معروفة يقينا ثم اعلموا علاما 

ها، فعليكم بمحاب اهلل وصدق احلديث ووفاء بالعهد اليقني إىل عواقب األمور ومستقرِ 

وأداء األمانة، وترك اخليانة، وبذل السالم، وطيب الكالم، وحسن العمل، وقرص األمل، 

يف القرآن، وترك احلرام، وأخذ احلالل، وعرفان احلق، وإنكار الباطل، ولزوم اإليامن، والتفقه 

واتباع التقوى، وفراق اهلوى، واجتناب قرناء السوء، وحذار الدنيا، وحب اآلخرة، والصرب 

عند البالء، والشكر عند الرخاء، والفرار من العذاب ومن سوء احلساب، وكظم الغيظ، 

فإن  ؛ناب السيئات، والرغبة يف احلسناتولني اجلانب، وفعل املعروف، وذكر النعم، واجت

، وتكونوا الرضاب اهلل وطاعته وطاعة رسوله أن تعفوا عند الغضب، وحتمدوا عند من حما

 ا، مرشدين.ا، مسددين أخيارا صادقني أبرارا 

، الا ، وال تنتهروا سائا، وال تركبوا ظلاما ا لتكثروا به طيبا ا، وال جتمعوا خبيثا ال تصدقوا كذبا 

ا، وال تنتهكوا ذمة، وال تفسدوا  صغريا ا، وال حتقروا يتياما ، وال ختيفوا تقيا وال تقهروا يتياما 

ا، وال ا، وال تعصوا إماما ا ماسة حمقة، وال ترموا بريئا ا، وال تقطعوا رمحا ا، وال تشتموا مؤمنا أرضا 

ا، وال ختتانوا والة ا، وال تقفلوا مفتوحا ، وال تفتحوا مغلقا ا، وال تطيعوا إثاما تركبوا زيغا 

هم، أعينوهم إذا شهدتم، وانصحوا هلم إذا غبتم، أموركم، وأحسنوا مؤازرهتم وصيانة أمر

وا إذا ائتمنتم، واصربوا إذا وأقسطوا إذا حكمتم، واعدلوا إذا قلتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأد  

، واحفظوا جواركم، وارمحوا من خولتم، ولينوا جانبكم، (1)ابتليتم، واشكروا إذا أعطيتم

فإن اهلل يعلم  ؛نفسكم، وأحرزوا أعراضكمواخفضوا أكنافكم، وأكرموا كريمكم، وصونوا أ

 كم وعالنيتكم.رسَّ 

واشكروا اهلل عىل ما هداكم لطاعته، واعرتفوا بام اشرتط عليكم لنفسه، واعلموا أن 

، وأفضل السنن إبراهيمأصدق احلديث كتاب اهلل، وأوثق التقوى لزوم حقه، وخري امللل ملة 

                                                 
 هذه الفقرة التي حفلت باحلديث عن طاعة والة األمور والنصح هلم والصرب عليهم حتتمل معنيني: (1)

سه علناا أمام بني أمية برسالة يرسلها إىل عامة أهل قد انتسب إليه سارع بتربئة نف ابن عيل العبايس ملا علم بأن خداشا  األول: أن حممد

عيد التأكيد عىل براءته من فتنة خداش الرباءة من األفكار املنحرفة بن ماهان، فكان طبيعي ا أن يُ  ويتوىل ترسيبها إليهم بكري ،خراسان

 والرباءة من الدعوة للثورة عىل بني أمية. ،عن الدين

أهل الدعوة ال إىل عامة أهل خراسان، وحينها ينرصف معنى والة األمور إىل قادة الدعوة ال إىل أمراء والثاين: أهنا رسالة إىل عامة 

ا. ،رغبة يف ضبط األفراد داخل سياق التنظيم ؛بني أمية  وإلزامهم عدم االجتهاد من أنفسهم يف يشء قد جير عىل الدعوة وباالا كثريا
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أرشف احلديث ذكر اهلل، وأحسن القصص ، وأعظم الضاللة ضاللة بعد هدى، و حممدسنة 

، وأصدق احلديث ما  حممدا، وخري اهلدى هدى كتاب اهلل، وخري األمور عواقب أعمها نفعا 

ارة ر وأهلى، ونفس تناجيها بتقوى خري من نفس أمَّ وكفى خري مما كث ، وما قلَّ  أمحدجاء به 

 بالسوء.

عطوا باهلل اليقني، تفقهوا يف الدين، ومل يُ الذين مل ي ؛ا للجفاةفاتقوا اهلل وال تكونوا أشباها 

 ا، قد فصل فيه آياته، وأحكم فيه تبيانه، وبنيَّ ا حمفوظا ا ناطقا ا واضحا وإن اهلل أنزل عليكم كتابا 

اا، وليكن لكم لكم حالله وحرامه، وأمركم أن تتبعوا ما فيه، فاختذوه إماما  ، الا ودلي قائدا

فإنه أصدق احلديث، وأحسن القصص، وأبلغ  ؛هوا عليه غريثرؤَ تُ فعليكم به فعوه، وال 

 املوعظة، به هدى اهلل من مىض من األولني واآلخرين.

ااهللَ اْذُكُروا ﴿و ا َكثرِيا  ُهَو الَِّذي ُيَصيِل َعَليُْكْم َوَماَلئَِكتُهُ  *َوَسبُِحوُه ُبْكَرةا َوأَِصيالا  *  ِذْكرا

ا  * لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظ ُلاَمِت إىَِل الن وِر َوَكاَن بِاملُْْؤِمننَِي َرِحياما  يَّتُُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوأََعدَّ هَلُْم أَْجرا
حَتِ

ورِ ﴿. [11 - 11: ]األحزاب ﴾َكِرياما  كِنَي بِهِ ُحنََفاَء هللِِ  * َواْجتَنِبُوا َقْوَل الز   ،[31، 31]احلج:  ﴾ َغرْيَ ُمرْشِ

َم َريِبَ اْلَفَواِحَش ﴿  لكم ما تأتون وما تتقون، فقال لنبي الرمحة:فإن اهلل قد بنيَّ  َما  ُقْل إِنَّاَم َحرَّ

َوَأقِيُموا  ُقْل َأَمَر َريِب بِاْلِقْسطِ ﴿ اآلية، وقال لنبيه: [33]األعراف:  ﴾...َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطنَ 

 اآلية. [29]األعراف:  ﴾...ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكِل َمْسِجدٍ 

واحلمد هلل رب  ،والسالم عىل املرسلني ،نياكم مهتدين غري مرتابأسأل اهلل أن جيعلنا وإيَّ 

 .(1)«العاملني

ا يف كل يشء، واختاذ القرآن إماما  ،ق باإلسالمد عىل التعل  كِ ؤَ فهذه الرسالة احلافلة تُ 

فكر  ليتأكد به املقصود من براءة الدعوة من كِل  ؛ا من التكرار يف املعنىوطوهلا قد محل نوعا 

 وأفكاره وأفعاله. ة يف التربؤ من خداشخيالف اإلسالم.. فهي رسالة رصحي

 ة ألهل الدعوة:وجاء يف الرسالة الثانية التي هي خاصَّ 

                                                 
 بعدها. وما 215جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

ا طوهلا املفرط ؛من ناحية اإلسناد، فإن هذه الرسالة ضعيفة الذي يصعب أن ينتقل عرب اجليل  ،ألهنا ُرويت بغري إسناد، ويزيدها ضعفا

فهي ال خترج عن األطر العامة  ؛صيبه التحريف، وعىل هذا فلسنا نقول بأهنا صحيحة السند، ولكنها مقبولة يف إطار التأريخدون أن يُ 

 ة العباسية وأفكارها، كام أهنا مناسبة ألن ُتقال يف ظرٍف كالذي وقع يف أزمة خداش. للدعو
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 عصمنا اهلل وإياكم بطاعته وهدانا وإياكم سبيل الراشدين. ؛ما بعدأ»

ين أشهد وأمرهتم أن يبلغوكم قويل فيه، وإ ،قد كنُت أعلمُت إخوانكم رأيي يف خداش

كان عىل  نْ وممَّ  ؛من خداش يءين برأاهلل الذي حيفظ ما تلفظ به العباد من زكي القول وخبيثه، 

وال رسالة خالفت فيها  الا رأيه ودان بدينه. وآمركم أال تقبلوا من أحد ممن أتاكم عني قو

 .(1)«كتاب اهلل وسنة نبيه  والسالم

ر نه تأخَّ لك ؛شبيب الطائيبن  ةقد أرسل رسالة أخرى مع قحطب عيلبن  حممدوكان 

بن  ة مني بكريوفقنا اهلل وإياكم لطاعته، قد وجهت إليكم شقَّ » ها:ملرض أصابه، وكان نص  

وأميني  ،كمفإنه من نجباء اهلل، وهو لساين إلي ؛وافهموا عنه ،، فاسمعوا منه وأطيعواماهان

برأيه، وقد آثرتكم به عىل نفيس لثقتي به يف  إالَّ وال تقضوا األمور  ،فال ختالفوه ؛فيكم

 .(2)«واجتهاده يف إظهار نور اهلل فيكم والسالم ،النصيحة لكم

 العباسي التنظيم

وو بطاعته، ازداد ويُ  ماهانبن  عىل بكري حممدملا وصلت الرسالة التي ُيْثني فيها اإلمام 

 أمر تنظيم الدعوة الذي بدأ يف تويِل  ؛ماهانبن  بكري يب هاشمأل الا  وإجالأهل الدعوة تعظياما 

، فجعل الدعاة عىل مراتب ودرجات؛ فاهليئة العليا للدعوة هـ(115، وذلك عام )خراسانيف 

ليكونوا  خراساناختارهم أهل الدعوة يف  ،عرش انوعددهم اث ؛سامهم النقباء خراسانيف 

 ىاالثن )هيئة تأسيسية( يضم   الا  رجرؤساءهم، ثم يف املرتبة الثانية جملس مكون من سبعني

(، وأما يف البالد والقرى خراسان)عاصمة  ا، فهؤالء هم رؤساء الدعوة يف مروعرش نقيبا 

 .(3)قيب عىل من ببلدته من الذين يستجيبون للدعوةاملحيطة فكل داعية من الدعاة ن

عرش كانوا من قبائل عربية، ويف هذا ردل عىل االعتقاد الشائع  ىحظ أن النقباء االثنواملال

 ، وهذا ثبت هبم وبقبائلهم:األمويني عىل حكم العرب بأن الثورة العباسية كانت ثورة الفرس

 [)شيخ النقباء( ]خزاعة كثريبن  سليامن حممدأبو  (1)

 []خزاعة زريقبن  طلحةأبو منصور  (2)

                                                 
 .213جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 املصدر السابق نفسه. (2)

 وما بعدها. 211جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (3)
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 []خزاعة اهليثمبن  أبو نرص مالك (3)

 [متيم] كعببن  موسىأبو عيينة  (1)

 ((1)كثريبن  سليامن[ )وهو زوج ابنة شيخ النقباء متيم] قريظبن  الهز أبو جعفر (5)

 [متيم] جماشعبن  القاسمأبو سهل  (6)

 [ ىء]ط شبيببن  أبو عبد احلميد قحطبة (3)

 ]شيبان[ إبراهيمبن  خالد أبو داود (5)

خني، وثمة أسامء أخرى أثبتها بعضهم باعتبارهم من هؤالء هم املتفق عليهم بني املؤرِ 

 منهم، وهذه األسامء هي: الا وأثبت غريهم أسامء أخرى بد ،النقباء االثني عرش

 [ي حنيفة]موىل بن طهامن اهلرويبن  شبل أبو عيل (1)

 []موىل خزاعة صالحبن  زياد (2)

 ]موىل آل أيب معيط[ إسامعيلبن  أبو النجم عمران (3)

 [متيم] كعببن  عيسى (1)

 []موىل خزاعة أعنيبن  عيسىاحلكم  أبو (5)

 ]بجلة[ سالمأيب بن  أسلم (6)

 (2)[]موىل خزاعة أعنيبن  عمرو محزةأبو  (3)

مية توالها ما يمكن أن نسميهم املعاونني للنقباء، أو الصف وثمة وظائف أخرى تنظي

 الثاين من أهل الدعوة، مثل:

 كتابة الرسائل، ومجع األموال والغنائم وتقسيمها، يتوىلَّ  املظفربن  كامل صالحأبو  -1

 للُجنْد. ورواتب اجُلنْد، وهو أمني الرِس 

  قيادة احلرس.توىلَّ  عثامن بن خالد إسحاقأبو  -2

 .أيب مسلم اخلراساين حراسة توىلَّ  اهليثمبن  مالكبن  نرص -3

 . أمر املراسالت والربيدتوىلَّ  صبيحبن  أسلم -1

                                                 
 .22/356ابن عساكر: تاريخ دمشق ، و131، 5/131السمعاين: األنساب  (1)

جمهول: أخبار ، و1/321الطربي: تاريخ الطربي ، و116، 1/115، والبالذري: أنساب األرشاف 165البغدادي: املحرب ص (2)

، ود. فاروق عمر: 9/211، وابن كثري: البداية والنهاية 1/322. وابن األثري: الكامل يف التاريخ 213، 216الدولة العباسية ص

 .36، 35الثورة العباسية ص



 ظهور العباسينيالباب األول:    

 

99 

ازبن  داود -5  .(1)لدعوةإىل ا إدارة العبيد الذين انحازوا توىلَّ  كرَّ

بأسلوب القطاعات نعرف منهم  -يف أيامنا املعارصة-ون أشبه صمتخِص وكان ثمة دعاة 

عن دعوة العبيد  الا مسئوالذي كان  ؛(كعببن  موسى: الطربي)ويف رواية  قيسبن  مصعب

، كام ُشِكلت جلنة احتياطية ملا يمكن أن يقع من أحداث طارئة، فتبقى جاهزة (2)واملوايل فقط

 .(3)مللء الفراغ

 ؛يف مراتب الدعوة فصح عن نقباء، تتبعهم طبقات أقلَّ وعىل هذا فالشكل العام كان يُ 

ي ويساعدون النقباء، ديرون اجلهاز الرِس يُ  الا نقيب سبعون عام لكِل وهي طبقة العامل، وكان 

 .(4)ثم يم ي التشكيل يف عمقه إىل أن ينتهي باخلاليا الرسية التي كانت تندس بني الناس

كان أتباع الدعوة يدفعون اخلمس إىل اإلمام العبايس، وكان موسم احلج فا التمويل وأمَّ 

طلعونه عىل أحوال الدعوة ويتدارسون أمرها، فيُ  ؛لعبايسفرصة جيتمع فيها النقباء باإلمام ا

 .(5)ويسلمونه اخلمس واهلدايا

فقد كان التخفي وراء التجارة هو األسلوب األمثل  ؛ومن حيث االجتامعات والتشاور

ي التوجيهات ير وتلقِ ، وكذلك يف رفع التقاروخراسان العراقللدعاة يف احلركة والدعوة يف 

 .(6)الشاميف  من احلميمة

حتى إهنم  ؛ومما ُيذكر ألساليب هذه الدعوة أهنا سبقت عرصها يف اإلخفاء والتمويه

 .(7)استعملوا اإلشارة والرموز

 ، وظلَّ الكوفةإىل  ماهانبن  بكري دعا خراسانة إعادة تنظيم الدعوة يف بعد انتهاء مهمَّ 

ه ي مهامَّ دِ ؤَ يُ  ا عمله ككبري الدعاة، وهو الرجل الثاين يف التنظيم بعد اإلمام، وظلَّ هناك ممارسا 

امللقب  سليامنبن  حفصمن هناك يف التخطيط والتهيئة إلعالن الدعوة، واستعان بصهره 

                                                 
 .251، 239جمهول: أخبار الدولة العباسية ص، و1/312ي: تاريخ الطربي الطرب (1)

 .1/313، والطربي: تاريخ الطربي 251جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

 .21د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (3)

 .21د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (4)

 .313الدينوري: األخبار الطوال ص (5)

 .313، 333، والدينوري: األخبار الطوال ص213جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (6)

 .23، وهو ينقل عن عبد املنعم ماجد: العرص العبايس األول ص19د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (7)
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، بعد أن انتقلت الدعوة (2)هـ(123بكري ) يِفَ وُ تُ ؛ حتى فجعله نائبه (1)بأيب سلمة اخلالل

فيام ظلت األعامل األخرى  ؛العباسية به نقلة كبرية وفارقة ال نعلم منها غري إنجازين أو ثالثة

يَّ  عظمة الثامر تكشف عن نَّ لك عمن بعدهم من األجيال.. الا فض ،ةا عىل زمنه ومعارصيهرِس 

 عظمة التأسيس.

 العباسي التنظيم وأدبيات أفكار

بن  وكبري دعاته بكري عيلبن  حممدمما وصل إلينا من رسائل ووصايا ومواعظ لإلمام 

اآلداب التي كان  األفكار التي حركت هذا التنظيم، وأهمَّ  همَّ نستطيع أن نستخلص أ ماهان

 هو: عيلبن  حممدما كان يشغل أفكار  وأهم   ا عىل األعضاء أن يتمسكوا هبا:مطلوبا 

وجعل اللقاءات  ،ا يف الرسائلواختذ وسيطا  ،ابعيدا  الا : فاختذ منزالرسية والتخفي -1

الذي منع فيه ضم ذوي الصفات  ية إىل احلدِ التنظيمية يف موسم احلج، وبلغ حرصه عىل الرس

 املميزة إىل صفوف الدعوة.

 ؛السيوف بأي حال من األحوال سل   د يف كل وصاياه عىل أال يتمَّ : فقد شدَّ السلمية -2

 حتى يأيت اإلذن منه بذلك.

 : والتزام األفراد السمع والطاعة ألمرائهم يف التنظيم.االنضباط -3

ملا شاع فيهم من حب بني  ؛: وعدم حماولة ضمهم إىل الدعوةامالشالبعد عن أهل  -1

 .مأمونغري  الشاموصار أمر أهل  ،احتى صار ذلك الوالء عميقا  ،أمية

حتى يظن القائم بأمرهم  ؛: فهم الذين يكثرون يف أول الثوراتالكوفةالبعد عن أهل . 5

ا.. كام أن أهل أو أسريا  الا ووجد نفسه قتي ،مل جيدهم حوله اجلد   أهنم ميتون دونه، فإذا جدَّ 

 ا.أيضا  مأمون غري فوالؤهم للعباسيني ؛شاع بينهم الوالء للعلويني الكوفة

ة املذاهب واألفكار من قلَّ  خراسانت هبا : لألسباب التي متيزَّ خراسانامليل إىل أهل  -6

، وكثرة الرجال املجاهدين األقوياء، وملا خلراسان من العراقيف  وفرقتهم الناس ْت عَ زَّ وَ التي تَ 

                                                 
)اجلهشياري: الوزراء والكتاب  وف، أو ألنه كان يتاجر يف اخلَِل نع ِخَلل السيوف، أي أغامد السيإما ألنه كان يص« اخلالل»لقب بـ  (1)

 .(193، 2/196، وابن خلكان: وفيات األعيان 3/315(، أو ألنه كان جيالس جتار اخلل )ابن اجلوزي: املنتظم 55ص

 .1/115البالذري: أنساب األرشاف  (2)
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فجعل أهلها أكثر  ؛البعد الذي جعل بعض أحواهلا أكثر سوءا وهو ا ؛عد عن السلطة األمويةبُ 

فهم  ؛أسلموا نْ ل عقول مَ كِ َش ، كذلك فإن الثقافة الفارسية ما زالت تُ نقمة عىل األمويني

كام كان احلال يف عهودهم السابقة مع األرس  ،ون أمر وراثة امللك يف أهل بيت واحدلُ يتقبَّ 

زين  عيلوهو من بيت النبوة قد انحرص يف ولده  عيلبن  احلسنيمللكية، كام أن نسل ا

 ؛(1)آخر ملوك الفرس أو سالفة ابنة يزدجرد الثالث ةابن سالم، وعيلل هذا إنام كان العابدين

يزعم أن أغلب  (2). بل إن البعضق اخلراسانيني بآل البيتوهذا بال ريب كان له أثر يف تعل  

 .بالفرس كانوا شيعة هلذا السب

هم وشيوخهم من كل القبائل مع الرتكيز عىل ؤ: ال سيام زعاماالهتامم بدعوة العرب -3

 ما الربعية. امنية، وإىل حد  الي

 عيلبن  حممد: وهذه كانت إحدى أكرب دالئل عبقرية االستكثار من األعاجم -5

فلقد كانت إحدى أكرب املشاكل التي سامهت  ؛اواستفاد منه ، وفيها قرأ جتربة بني أميةالعبايس

التي ازدادت يف الفرتات األخرية من  ،ط الدولة األموية هو عامل العصبية القبليةيف سقو

الذي ينبغي  عىل جانب عظيم من األنفة إىل احلدِ  -ال سيام يف تلك األيام- حكمهم، فالعرب

وما إن يميل  ا عىل التوازن فيام بينها،وحمافظا  ،ا عىل القبليةفيه عىل اخلليفة أن يكون مستعليا 

وتبدأ الرصاعات والنزاعات، فكان االستكثار  ،اخلليفة إىل جانب حتى يضطرب أمر امللك

من العوامل التي حفظت بقاء  -جسم الدولة الرئييس لوا فيام بعدُ الذين مثَّ -من األعاجم 

فام كان األعجمي جيرؤ عىل املناداة  حتى يف فرتات ضعف اخلليفة، ،يف اخلالفة العباسيني

بل مهام بلغت اخلالفة من الضعف كان  ؛حياول عزل اخلليفة الرشيف النسب أو ،بنفسه خليفة

ا وإن كان تقديرا  ،يأخذ جانب الوزير أو امللك أو السلطان مع االحتفاظ بتقديره للخليفة

 كبرية. ا. لقد أفاد العباسيون من هذه السياسة فيام بعد إفادةشكلي  

دت رؤية التنظيم وحدَّ  ،العبايس عيلبن  حممداألفكار التي انترشت يف رسائل  هذه أهم  

 للحركة والدعوة.

                                                 
 .263، 3/266ابن خلكان: وفيات األعيان  (1)

 .16د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبايس السيايس واحلضاري ص (2)
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فقد جاءت بينة  ؛خراسان أمر تنظيم الدعوة يف حني توىلَّ  ماهانبن  ا موعظة بكريوأمَّ 

م العالقات بني أفرادها، قال ظِ نَ وتُ  ،م عمل الدعوةظ  نَ وكاشفة عن اآلداب واملبادئ التي تُ 

 بكري:

كم من هداه ما مل يسقه إىل إن اهلل قد ساق إليكم من كرامته فيام برصَّ  ؛(1)يا معرش الشيعة»

فإن  ؛نسابوجعل سببه أقوى من سبب األ ،به وأعزكم ،ف بينكم باحلقعامة هذا اخللق، وألَّ 

 ؛الا تناصحتم قويتم، وإن ابتغيتم إيامنكم هديتم... وقد رأيت أن أختار منكم اثني عرش رج

رضوا إيامنه وعرفوا صحته أخذوا  نْ يب دعوتكم وضمناء عليهم، مَ جُي  نْ فيكونوا نقباء عىل مَ 

أخذ من النقباء  نْ فيمَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  اهتموه حذروه واحرتسوا منه، وتلك سنة نِ بيعته، ومَ 

حني بايعوه، فكانوا هم الضمناء عىل أصحاهبم واملتوثقني هلم منهم، وتلك سنة  عىل األنصار

 وأصحابه.  موسى

الفضل عىل غريه بالنقابة، وإنام الفاضل بالعمل، وقد بلغنا أن  َي عِ دَّ وليس للنقيب أن يَ 

ثم  ،وال كان يف العدة التي حرضته ليلة العقبة ،ملسو هيلع هللا ىلصمل يشهد بيعة رسول اهلل  معاذبن  سعد

جالس يف  ملسو هيلع هللا ىلصعىل قومه النقباء وغري النقباء، وبلغنا أنه أقبل ورسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمه رسول اهلل قدَّ 

: اهلل اخلطاببن  عمرفقال  .مْ كُ دِ يِ  َس ىَل وا إِ ومُ قُ عنده:  نْ ـَمأل من أصحابه، فلام نظر إليه قال مل

رُ مَ عُ ا يَ  كَ دُ يِ َس  دٌ عْ َس وَ فقال رسول اهلل :  .سيدنا ورسوله
(2). 

مه عمله، وكم من دِ قَ ر سيُ هذا لتعلموا أن الفضل إنام هو بالعمل ال بغريه، وكم من متأِخ 

 ؛ة شيعتهدعوتكم، وقوَّ  ره تقصريه، وقد أمرين إمامكم بالنظر يف ذلك بام فيه عز  م سيؤِخ تقدِ م

 .(3)«فإن وافقتموين عىل رأيي أمضيت رأيي فيه، وإن كرهتموه وفيه وهنكم تركناه

د عليها  ويف هذه املوعظة نرى اآلداب واملبادئ األساسية التي قامت عليها الدعوة، وأكَّ

 ها:وأمه   ؛انماهبن  بكري

ال بلسان األمري أو  ،بلسان األخ ألخيه وصاحبه ماهانبن  ث بكري: فقد حتدَّ األخوة -1

ث بوضوح عن أن االرتباط هبذه الدعوة يصنع أخوة أقوى من أخوة النسب، الرئيس، وحتدَّ 

                                                 
 شري إىل املذهب املعروف.باملعنى احلديث الذي يُ « الشيعة»كلمة الشيعة تعني األتباع واألنصار، وليس املقصود هبا هنا  (1)

 اريخ.مل أجد هذا النص إال يف هذا الكتاب، ال يف كتب احلديث وال يف كتب الت (2)

 وما بعدها. 213جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (3)
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ا إداري   واألمر ال يعدو أن يكون إجراءا  ،ليس له متيز عىل غريه من أهل الدعوة كام أن النقيب

 ا.تنظيمي  

: وهو أن اهلل قد اختار هذه املجموعة وأنعم عليها بمعرفة هذه الدعوة اصطفاء اهلل -2

فمن َثمَّ كان الواجب عليهم أن يكونوا  ؛وهي نعمة مل ينلها كثريون غريهم واالرتباط هبا،

فاألمر هبذا واجب ديني يكون امُلَقرِص فيه  ؛الصطفاء، بالبذل والعمل واإلخالصهلذا ا الا أه

ا يف حِق   .أو يشء مما يصلح التنافس عليه ،أو غنيمة ،اهلل ورسوله، فليس األمر أمر دنيا ُمَقرِصا

حيث وضع نفسه حتت  ؛ماهانبن  يف أسلوب بكري ااتضح وقد: الشورى والتناصح -3

ا عليهم، بل سار أبعد من هذا فوضع قرار الدعوة نفسه يف أيدهيم: قرارهم يف القبول به أمريا 

 هل يسريون يف هذا الطريق أم ال؟

عليه بقول  ا، استدلَّ عرش نقيبا  ييار العدد اثن: حتى يف اختااللتزام بالكتاب والسنة -1

 ىاثن ، وباختيار النبي [12]املائدة:  ﴾نَا ِمنُْهُم اْثنَْي َعرَشَ َنِقيبااَوَبَعثْ ﴿ : موسىاهلل تعاىل عن 

وَسى َواْختَاَر مُ ﴿ موسى، كذلك يف عدد السبعني باختيار ليلة العقبة ا من األنصارعرش نقيبا 

من األنصار  الا وافاه سبعون رج ملسو هيلع هللا ىلص ، وبأن النبي[155]األعراف:  ﴾ملِِيَقاتِنَا َقْوَمُه َسبِْعنَي َرُجالا 

 ،الدعوة عىل سبيل اإلسالم. ويف هذا تأكيد وتشديد عىل استقامة هذه بيعة العقبة الثانيةيف 

 وابتعادها عن االنحرافات الفكرية والرشعية. ،والتزامها بالكتاب والسنة

 : وهذا مبدأ إسالمي أصيل، والدعوات يف أمِس بالعمل إالَّ ال فضل ألحد عىل أحد  -5

ذلك أن اإلخالص وحده هو املفجر للطاقات اإلنسانية، وهو نفسه الذي ُيَزِهد  ؛احلاجة إليه

ا حظ النفس يف التطلع إىل املكاسب والغنائم واملناصب، بل الكل يعمل يف سبيل الدعوة ناسيا 

ا الثواب عند اهلل، غري متطلع ملرتبة أو منصب يف الدعوة، يستوي نفسه ومكاسبها ومغانمها، راجيا 

التي  ،يةلسئوإذ يرى صاحب املرتبة نفسه يف موضع األمانة وامل ؛يف هذا رجال كل املراتب اإلدارية

 ية وأمانة ثقيلة.مسئولى لو محلها عنه غريه، كام يرى غري صاحب املرتبة أنه ُعويف من يتمنَّ 

 ا وعلاما إيامنا  ؛ه املرحلة كانوا الصفوة من الناسوال ريب يف أن رجال الدعوة العباسية يف هذ

نظام احلكم، ال قلب  -بتعبري العرص-مون عىل عمل حمفوف باملخاطر، هو دِ وزكاة نفس، فهم ُيقْ 

لرفع املظامل التي أحدثها  ؛عنه ال يسعهم التخيِلَ  ،اا وجهادا ا ديني  ألهنم يرونه واجبا  إالَّ يقدمون عليه 

اأهنم احتملوا  إىل نصابه، واحلق   احلِق  ولردِ  ،بنو أمية ضوا للخوف من التضييق والعنت، وتعرَّ  كثريا
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ايف أن  بل للقبض والتعذيب واملطاردة، وال شكَّ واجلزع،  ضوا خلسائر يف األموال منهم تعر   كثريا

ا- ، وال شكَّ واألنفس أثناء مراحل الدعوة مع األمويني  ،أهنم كانوا عىل مستوى املرحلة -أيضا

بالغايل والنفيس.. فمنهم قوم ُعرفوا  ةيحريدة يف الثبات واالستعداد والتضموا نامذج فوأهنم قدَّ 

بينام  ؛وذلك ألهنم عاهدوا الدعوة عىل أال يأخذوا أي أموال أو مغانم إن انترصت ؛«الكفية» باسم

 ،ما يملكون وا يف دفع أمواهلم وما احتاجت إليه الدعوة منهم، ولقد كانوا يتربعون بأقِل رِص قَ لن يُ 

 .(1)فيعطون حتى قدر الكف من احلبوب

ُصلينا بمكروه هذا » ة:رؤثِ سنسمع ألحد رجال الدعوة يقول بعد سنني هذه العبارة املو

األمر، واستشعرنا اخلوف، واكتحلنا السهر حتى ُقِطَعت فيه األيدي واألرجل، وُبِرَيت فيه 

ا بالشفار، وُسِمَلت األعني، واْبُتلِينا بأنواع املثالت، وكان الرضب واحلبس يف  األلسن َحز 

 «.جون من أيرس ما نزل بنا...الس

عليه كتاب التاريخ،  ألهنا مما ال يمر   ؛ال علم لنا هبا -اتقريبا -إال أن كل هذه التفاصيل 

 صحائف الغيب عند عالم الغيوب. إالَّ وال حتفظه 

 عليبن  زيد ثورة

 ِي آلداب للتنظيم مضت الدعوة يف طريقها الرِس بعد إعادة اهليكلة وتأسيس املعاين وا

 ،الكوفةا، لكنها مل تكمل ثالث سنوات أخرى حتى فاجأهتا ثورة علوية أخرى يف ا حثيثا مضي  

 .هـ(121) أيب طالببن  احلسنيبن  عيلبن  زيديقودها 

نه إ :يف دعوى نزاع عىل مال قيل الكوفة، ثم قدم إىل املدينة املنورةيف  عيلبن  زيدكان 

، تبعه كثري من الكوفةوج من فلام ُق ي األمر وأراد اخلر .القرسيعبد اهلل بن  خالدأخذه من 

ا وحيرضونه عىل ذلك، وبايعه عىل هذا أربعون ألفا  بايعونه عىل اخلروج عىل بني أميةأهلها يُ 

؟ فأثنى عليهام وعمر أيب بكرعن رأيه يف  (2)منهم، ثم انتكس أمره حني سأله بعض الشيعة

                                                 
 .1/165البالذري: أنساب األرشاف  (1)

األنصار »نفسه بن أيب طالب هو املعنى اللغوي  ففي حني كان معناها يف عرص عيل ؛تطور تارخييإىل ض تعرَّ « الشيعة»مفهوم  (2)

هب فكري يرى أحقية آل البيت باخلالفة، وهنا يف تلك اللحظة سيظهر ، صار اسم الشيعة ينرصف إىل مذ«واألتباع وما إىل ذلك

يف اخلالفة، وسُيطلق عىل هؤالء  ويرامها اغتصبا حق عيل  ،وال يرتض عليهام ،بوضوح مذهب آخر يف الشيعة يسب أبا بكر وعمر

، «الزيدية»وافقوه بـ  نْ .. كام سُيعرف مَ عيل حني مل يوافقهم عىل سب الشيخنيبن  ؛ ألهنم رفضوا زيد«الروافض»أو « الرافضة»لفظ 

 وهم أقرب طوائف الشيعة إىل أهل السنة.
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بأثر  الكوفةعنه أهل  إذ انفضَّ  ؛ احلسنيه رت معه قصة جدَّ حبوا عنه. ثم تكرَّ فرتكوه وانس

 .يف مجع صغري حتى قتل  إالَّ ومل ُيقاتل  ،الرتهيب

فاجأت دعاة العباسيني  الكوفةأن ثورة زيد يف  وما هيمنا اآلن يف سياق التأريخ للعباسيني

فال  ؛الذي يدعون إليهنفسه ، وهو اهلدف م ثورة عىل بني أميةبظهور رجل من آل البيت يتزعَّ 

، كذلك كان الدعاة عيلبن  زيد ا إىل ثورةأنه ساهم يف انفضاض بعض أتباعهم انحيازا  شكَّ 

ا باعتبار أنه ثائر من آل البيت من أمرهم: هل يتبعون زيدا  عىل شك  العباسيون أنفسهم 

اتباعه؟ أم خُيَِذلون الناس عنه؟ ثم  وينحازون بثقلهم إليه؟ أم ال يتبعونه وال يمنعون منِ 

ع هلا الفشل، بل باجتناب هذه الثورة التي توقَّ  عيلبن  حممدحسم األمر بام جاءهم من اإلمام 

ا- م مارسوا التخذيل عنهزادت بعض روايات أهن مما تسبب يف ازدياد انفضاض الناس  -أيضا

 ؛من هذا وذاك أن الدعوة دخلت يف طور الكمون واهلدوء مرة أخرى ، وأهم  عيلبن  زيدعن 

 .(1)حتى انتهت هذه الثورة

عىل أهل الدعوة العباسية باخلري عىل مستوى الثقة  ع أن أثر هذه الثورة عادومن املتوقَّ 

التي  ؛ج، ولكنه عاد بأثر سلبي عىل بيئة الدعوةاملتدرِ  ئوباملنهج التنظيمي اهلاد ،بالقيادة

والثائر  ضت إلحباط جديد بعد هذا الفشل اجلديد، فلو نظرنا بعني املحب آلل البيتتعرَّ 

بل وال  ؛ريد أن ينتهيوكأنه حلقة جديدة يف مسلسل ال يُ  ،ا فشل الثورة ومقتل زيدمعهم لرأين

تبدو له هناية.. وما كان أحد منهم يدري وال من غريهم أن عرش سنوات فحسب تفصلهم 

 اهلل! إالَّ وال يعلم الغيب  ؛ية القوية، وكذا الناس يف كل عرصعن هناية الدولة األمو

 العباسي عليبن  حممد اإلمام وفاة

، يف (2)الا وعمره ستون سنة أو أكثر قلي العبايس عيلبن  حممد يِفَ وُ تُ  هـ(125وّف سنة )

 نْ ورثه مَ  عيلبن  حممدنَّ لك ،عبد امللكبن  هشام التي مات فيها خليفة األموينينفسها السنة 

.. ذلك عبد امللكبن  هشامورثوا  نْ كان عىل املستوى املطلوب فأكمل ما بدأه، عىل خالف مَ 

قد أوىص النقباء يف االجتامع األخري هبم بابنه  حممد، وكان اإلمام حممدبن  إبراهيمهو ولده 

                                                 
 .231جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .6/231، والزركيل: األعالم 51/365، وابن عساكر: تاريخ دمشق 1/232الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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 .(1)ع أنه قد ال يعيش إىل العام القادموتوقَّ  ،إبراهيم

ة من بعده إىل اإلمام إبراهيم ابنه خرب وفاته، وتويِل  حممدخادم اإلمام  مسلمومحل أبو 

 .(2)وخراسان العراقأتباعه وأنصاره يف 

لت الفكرة فمن هنا حتوَّ  ؛تأسيسه للتنظيم العبايس عيلبن  ملحمدكان اإلنجاز الكبري 

قد مأل  احممدا اهلائجة يف العقل والقلب إىل عمل يف الواقع، فلهذا وككل املؤسسني فال بد أن 

أنه سليل آل البيت، لكن  ذلكه يف نفوس أصحابه باحلب واإلجالل والتعظيم، وقد ساعد

ا- شخصيته كانت عىل القدر املطلوب من الكفاءة والدين والعلم واألخالق، فهي  -أيضا

ثم جعلته  ،وو طالبه باألخذ منهفجعلته يُ  ؛عبد اهلل الشخصية التي هبرت أستاذه أبا هاشم

حتى استطاع أن  ؛اة، وكانت األيام تزيدها حنكة وجتربة وتوهجا وو إليه بأمر الدعوا يُ أخريا 

، يف زمن تنتقل فيه األخبار خراسان( وطرفه يف )معقل األمويني الشام رأسه يف دير تنظياما يُ 

 والتعليامت عىل ظهور اجلياد.

، وهي حلظة مفصلية يف تاريخ اإلسالم، بل عيلبن  حممدلية يف تاريخ إن اللحظة املفص

فالتقط  ؛نزالت يف طور التكو   وتاريخ الدنيا حني وضعت بني يديه وصية لدعوة جنينية ما

يف  وحلَّ  ،الفرصة برسعة بدهية عجيبة، واستوعب األمر، ثم استوعب شخصيات الدعاة

عهم عالقة وثيقة تقوم عىل األخوة والتعاون؛ كان وأنشأ م ،أيب هاشمشيخهم  نفوسهم حملَّ 

 إالَّ ا دونك، وال أعمل نت أخي دون اإلخوة، ولست أقطع أمرا أ» :بجريبن  خياطب سلمة

مر، ولك فيه لك سبقك يف هذا األ»و «.بالتعاون عليه إالَّ برأيك، وهذا األمر ال تنال حقيقته 

عليه أبوك رمحه اهلل، ولكل رجل خاصة، وخاصتي من أهل فضلك بنفسك وبام مىض 

ة مني» :هانمابن  كام يقول عن بكري «.كم أنت وقبيلكمرص ْهُت إليكم ُشقَّ .. (3)«قد َوجَّ

 وهكذا!

 ،يتها بإخفاء اسم اإلمامأن حيافظ عىل استمرار الدعوة ورس عيلبن  حممدواستطاع 

                                                 
 .1/115البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 .339خبار الطوال صالدينوري: األ (2)

 .213، 192، 191جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (3)
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وعدد حمدود ال  ،خراسانوكبري الدعاة يف  ،الكوفةكبري الدعاة يف  إالَّ الذي مل يكن يعرفه 

ا أثارته جمهولية اسم اإلمام هذه ممرغم اليتجاوز أصابع اليد يسري بالرسائل منه وإليه، وعىل 

هنا حافظت عىل رأس الدعوة حتى اللحظة األخرية.. وسنرى أنه يف فإ ؛من مشكالت للدعاة

وما عادت  ،والدولة قد قامت ،شف فيها إمام الدعوة كان الوقت قد فاتاللحظة التي اكتُ 

 ا يف جمرى األحداث.را مؤثِ  شيئاامعرفة اإلمام 

لوال أن دولته التي غرسها قامت.. فكم من  حممدمن أحوال  شيئااما كنا سندري 

فبقدر نجاح احلركات ُيذكر  !ألن حركاهتم فشلت ؛مؤسيس احلركات جتاوزهم التاريخ

 رجاهلا.

* * * 
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 العباسية الدولة وإعالن حممدبن  إبراهيم اإلمام

 

قد استكمل البنيان  إبراهيمقد أسس الدعوة، فإن ولده  عيلبن  حممدإذا كان اإلمام 

شف بعد وفاة أبيه سبع سنوات فحسب ثم اكتُ  بالدعوة إىل الدولة، لقد ظلَّ عليها حتى خرج 

 ا فلقد كانت الدولة قد قامت بالفعل، وسبق السيف العذل.را مؤثِ  دْ عُ أمره فُقتِل، لكن قتله مل يَ 

 العباسي حممدبن  إبراهيم

، وحياته كلها دليل قائم عىل رجاحة عقله وذكائه اا يف أهله، وافر العقل فصيحا كان سيدا 

وإرضاء  ،والعطاء اجلزيل ،ا بالكرم املديد، وكان معروفا الا نبي الا املفرط وحكمته، وكان فاض

ت ، ورويت يف هذا كثري من القصص يف الكتب التي اهتمَّ الا السائلني مهام كان ما بيده قلي

هبج به من هبام من ولد  كان إذا قدم احلرمني حممدبن  إبراهيمن إ :قيل؛ حتى بتاريخ العباسيني

كان  نْ ومَ  ،كان يف نعمة زاد يف نعمته نْ وجذلوا، وتبارشوا به واستبرشوا، ومَ  عبد املطلب

 .(1)أنعم عليه الا م خمتمنه

 :(2)نسب إليه من أقوال احلكمةومما يُ 

 حسنة. السخاء من رقة القلب والرمحة أصل ُكِل  -

وسئل عن البالغة فقال: معرفة الوصل من الفصل، وإصابة املعنى، واختصار  -

تِي يريد.  الطريق إىل الغاية الَّ

ثم قال: وأنا  .استشاره نِ أيب يقول: ال يزال الرجل يزداد يف رأيه ما نصح ملَ  سمعُت  -

 النعمة يف صواب الرأي. أقول: نصح املستشري قضاء حلِق 

 الم عليه.أحرز دينه ووصل رمحه، واجتنب ما يُ  نْ الكامل املروءة مَ  -

، (2)، والقصري املردد(1)ال تدعوا إىل طاعتنا عرشة أصناف من الناس: الطويل املمدد -

                                                 
 3/212وما بعدها، وابن عساكر: تاريخ دمشق  1/123، والبالذري: أنساب األرشاف 352جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

، والذهبي: تاريخ اإلسالم 351، 5/339 وما بعدها، والذهبي: سري أعالم النبالء 6/31وما بعدها، والصفدي: الوايف بالوفيات 

 .1/59، والزركيل: األعالم 5/365

 وما بعدها. 1/121وما بعدها، والبالذري: أنساب األرشاف  355جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)
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، واألعور بعني اليمني، والزائد والناقص يف اخللقة، (4)املغرب، واألمهق (3)واجلعد القطط

 .(5)ةواملتشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، واملصفر لونه من غري علَّ 

 األموية اخلالفة َتَضْعُضع

ا بأن ن بني أميةآخر اخللفاء األقوياء م هـ(125) عبد امللكبن  هشام يِفَ وُ تُ  ، وكان ُملزما

عىل مستوى  الوليد، ومل يكن عبد امللكبن  يزيدبن  الوليديكون ويل العهد من بعده ابن أخيه 

ض املصادر يف ، وتفيض بع(6)ا للهو والعبث واملجون ورشب اخلمربل كان منرصفا  ؛يةسئولامل

كام دافعت عنه كثري من املصادر املعارصة  ،ال يمكن تصديقه إىل حد   الوليدوصف مساوئ 

الذين أرادوا  ثم للعباسيني ،عبد امللكبن  هلشامية سئولالتي وصل بعضها إىل حتميل كل امل

 ،امل يكن عىل مستوى اللحظة مطلقا  الوليد، والذي نطمئن إليه هو أن تشويه صورة األمويني

 وترك تدبري األمور. ،واالنرصاف إىل اللهو ورشب اخلمر ،وأنه ُمدان باملجون والعبث

ا هشامر ولقد فكَّ  ؤيده يُ  نْ عن والية العهد ورصفها إىل غريه، وكان ممَّ  الوليديف عزل  كثريا

وجرت بينهام  ،منه ذلك الوليدحتى عرف  ؛الزهريشهاب بن  حممدري يف هذا اإلمام الكب

وبالفعل شاء اهلل له ومات  «.يا فاسق عيلَّ ما كان اهلل ليسلطك » :الزهريخصومات قال فيها 

يف إقصائه عن والية  هشامأن لو نجح  ابن كثريخ ث املؤرِ ى املحدِ ، بل لقد متنَّ الوليدقبل والية 

 .(8)يزيدبن  الوليدا مل ينجح وصارت اخلالفة إىل هشاما أنَّ  إالَّ  ،(7)العهد

ألموال، وكانت األموال كثرية بفعل خالفته باإلرساف يف إنفاق ا يزيدبن  الوليد استهلَّ 

الذي كان شديد احلرص عىل املال حتى لقد ُرِمي بالُبْخل، فزاد  ؛عبد امللكبن  هشامسياسة 

 هشام،ه يه عن البخل الذي وصف به عم  يف األعطيات وزاد يف الرواتب، وأعلن ختلِ  الوليد

 إالَّ ا يسأل حاجة من األموال أحدا  عْ دَ ومل يَ  ،«قتصاديةاإلصالحات اال» وعن جمموعة من

                                                 
 الطويل املمدد: أي الشديد الطول. (1)

 تحري غري ذي العزم.القصري املردد: أي الشديد الِقرَص، ويقال يف وصف املرتدد امل (2)

د، ويقال يف وصف الشديد البخل. (3)  اجلعد القطط: أي ذي الشعر القصري امُلَجعَّ

 األمهق املغرب: شديد البياض. (4)

مبالغة يف الرسية والتخفي واالبتعاد عن  ؛بن عيل يف اجتناب ذوي الصفات اجلسدية املميزة يف هذه املقولة سار عىل خطى أبيه حممد (5)

 يمكن أن يؤدي إىل كشف التنظيم. أي خيط

 .1/222الطربي: تاريخ الطربي  (6)

 .11/3ابن كثري: البداية والنهاية  (7)

 .223، 1/222الطربي: تاريخ الطربي  (8)
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 ا وعد فيه الناس إن طالت خالفته بحياة مزهرة:شعرا  الوليداه، وقد قال أعطاها إيَّ 

ــٌق  ــي َعَواِئ ــْم إِْن مَلْ َتُعْقنِ ــِمنُْت َلُك  َض

 

ــــ َعــــنُْكْم َســــُتْقلِعُ   ِ  بِــــَأنَّ َســــاَمَء الرض 

 
ــــا وَ  ــــاٌق َمعا ــــُك إحِْلَ ــــاَدةٌ َسُيوِش  ِزَي

 

عُ   ــــــرَبَّ ــــــْيُكْم َت ــــــي َعَل ــــــٌة ِمنِ َي
 َوَأْعطِ

 
ـــــاُؤُكمْ  ـــــَواُنُكْم َوَعَط ُمُكْم ِدي ـــــرَّ  حُمَ

 

ــعُ   ا َوَتْطَب ــْهرا ــاُب َش ــُب اْلُكتَّ ــِه َتْكُت بِ
(1) 

 
حتى قال  ؛عىل حاله وازداد بل ظلَّ  ؛ اخلالفةومل يعتدل أمره يف اخلمر واللهو بعد أن توىلَّ 

كر عنه من هتاونه وما ذُ  ،وخالعته وجمانته يزيدبن  الوليدقد ذكرنا بعض أمر » :الطربي

وأفضت إليه مل يزدد يف الذي كان فيه من  ،وملا ويل اخلالفة ،واستخفافه بأمر دينه قبل خالفته

 تركُت  ؛اا وحد  متاديا  إالَّ لفساق ورشب النبيذ ومنادمة ا ،ذة والركوب للصيداللاللهو و

 .(2)«األخبار الواردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها

ا يف خلعه من وافق هشاما كان له رأي يُ  نْ يف البطش بكل مَ  الوليدومنذ اللحظة األوىل بدأ 

كام عزل  هشام،ل أرسل بأن ُيتحفظ عىل كل أموا دمشقوالية العهد، فحتى قبل أن يصل إىل 

الذين عرف موافقتهم عىل خلعه، وكذلك عامله عىل الرشطة واخلراج  هشامكل والة 

. الوليدا يف خاصة والدواوين والرسائل واحلرس وبيت املال واجلند، وال نجد للعلامء ذكرا 

بن  هشامبن  سليامنفقد جلد ابن عمه  ؛هو بطشه بأبناء عمومته الوليدوكان أقسى ما فعله 

وأهانه عىل مشهد من الناس، فبذر بذلك بذرة االنقسام يف بيت اخلالفة نفسه،  ،د امللكعب

ا من أبرز الشخصيات التي سامهت يف اهنيار اخلالفة واحدا بعدئٍذ  هشامبن  سليامنفقد صار 

بل سعى يف أخذ  ؛د سلطانهل أن يتوطَّ هبذه العداوات التي بذرها قب الوليد األموية، ومل يكتِف 

ره الوزير وحني حذَّ  ،بعد شهر واحد من توليه اخلالفة وعثامنالبيعة لولديه الصغريين احلكم 

من هذا سجنه ومات يف سجنه، ثم جاءت الرضبة القاضية حني أراد أن  صهيببن  سعيد

عن  خالد هناه من قبل، فلامَّ  الكوفةشيخ اليامنية ووايل  القرسيعبد اهلل بن  خالديستطلع رأي 

اجلديد، وكان بينهام  الكوفةوايل - عمربن  يوسفه القديم مه إىل عدوِ بل وسلَّ  ؛هذا سجنه

إىل أعدائه قبائل  الوليدبه ثم قتله، فأضاف ى سجنه وعذَّ الذي ما إن تسلمه حت -كبري عداءٌ 

                                                 
 .1/131، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 223، 1/226الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/235الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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وترك  ،(1)اليامنية. ثم أضاف إىل كل هذا انرصافه عن عاصمة اخلالفة وإقامته يف األغدف

 . (2)إدارة األمور بنفسه وقيامه بمهامه كخليفة

، اجتمع عبد امللكبن  وليدالبن  يزيدبقيادة  الوليدى هذا كله إىل ثورة ناجحة عىل أدَّ 

التخطيط  وغريهم، وتمَّ  وأمراء البيت األموي من قبائل اليمنية الوليدفيها الغاضبون عىل 

 الوليدوالقبض عىل أنصار ورجال  دمشقىل ت السيطرة ع، وبالفعل متَّ الوليدلالنقالب عىل 

بن  يزيدسار جيش  دمشقخليفة، ومن  الوليدبن  ليزيدويع فيها فيها وقتل بعضهم، ثم بُ 

ة بعد خالف هـ(126)مجادى اآلخرة  يزيدبن  الوليدوانترص عليه، وُقتِل  الوليدإىل  الوليد

 .(3)قصرية مضطربة قلقة دامت سنة وثالثة أشهر

دخلت الدولة األموية يف مرحلة االهنيار؛ فلقد كانت هذه سابقة  يزيدبن  الوليدوبمقتل 

األمر إىل  وأن يصل ،ويع لهالذي بُ  ،أن خيرج واحد من بيت اخلالفة عىل اخلليفة الشاميف 

ة الضاربة يف هذه الثورة، ومعها زادت القتل، كذلك انتعشت آمال اليامنية باعتبارهم القوَّ 

وصارت اخلالفة يف موضع املضطر ألن ينحاز  ،واليامنية بني القيسية الشامة العصبية يف حدَّ 

اعرتاضات  الوليدة العصبية، ولقي مقتل بدوره من حدَّ  يزيدُ ثم إن انحيازه هذا  ،إىل طرف

ن عبد امللكبن  هشامبن  سليامنإذ ثار  ؛ةمن مناطق عدَّ  ودخل  غري أنه مل يلبث أن عاد ،يف َعامَّ

تطالب باخلالفة  محصنه وعفا عنه، ونشبت ثورة يف وأمَّ  يزيدبعد أن استقدمه  ؛يف الطاعة

عبد ، وما نفعت معها رسائل األمان حتى أمخدها جيش اخلالفة بقيادة الوليدلولدي 

ه ابن عمِ  يزيدا ه هلفوجَّ  ؛األردنويف  فلسطني، ونشبت ثورة أخرى يف احلجاجبن  العزيز

 املدينةعيدهم إىل الطاعة، ونشبت ثورة يف واستطاع باإلقناع واألمان أن يُ  ،هشامبن  سليامن

: يزيديف شأن  الذهبيحتى قال  ؛الوليدها الوايل، وهكذا مل هيدأ األمر من بعد مقتل وطرد أهلُ 

 . (4)ما ُمِتع وال بلع ريقه

 عبد العزيزبن  بعمرشبه وكان يُ  ،وأعدهلم من خرية خلفاء بني أمية دالوليبن  يزيدوكان 

                                                 
 املكان املفضل له، للصيد واللهو وما إىل ذلك.وكان  ،ن، برشقي األردنمن نواحي عامَّ ماء األغدف:  (1)

 وما بعدها. 2/512وما بعدها، ود. عيل الصاليب: الدولة األموية  1/226الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 وما بعدها. 1/235، والطربي: تاريخ الطربي 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

، وعبد العزيز الثعالبي: سقوط الدولة وما بعدها 1/252، والطربي: تاريخ الطربي 113بن خياط: تاريخ خليفة ص ليفةخ (4)

 .532، 2/531وما بعدها، ود. عيل الصاليب: الدولة األموية  35األموية وقيام الدولة العباسية ص
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وذلك ألنه أنقص من  ؛«الناقص» وقد ُلِقب بـ «.والناقص خري بني أمية (1)األشج» حتى قيل:

ه ما لبث أن مات )ذي احلجة عام نَّ لكرها هلم، قد قرَّ  الوليداجلند الزيادات التي كان  مرتبات

يف  الوليدبن  يزيدمل ُيْمِض ا، وست وثالثون عاما  :، وعمره مل يتجاوز األربعني، وقيلهـ(126

ا، ودعا الناس إىل القول ب إالَّ اخلالفة غري ستة أشهر، وعىل عدله وتقواه  القدر، أنه كان َقَدري 

، ويف هذا دليل (2)فدعا الناس إىل القدر ومحلهم عليه الوليدبن  يزيد: ويل الشافعيقال عنه 

، ومما يلفت النظر (3)من القول باجلرب كان عىل غري ما هو معروف عن األمويني يزيدعىل أن 

بل وال يف أبناء اخللفاء األقربني، بل كانت والية عهده  ؛أبنائهأنه مل جيعل والية العهد يف 

أبرز قادة ثورته وقاتل  عبد امللكبن  احلجاجبن  عبد العزيزومن بعده ل إبراهيمألخيه 

 .(4)ن عىل مذهبه يف القدرن خواصه ممَّ ، وهذا بتأثري ميزيدبن  الوليد

ألن األمر مل  ؛ه ال ُيعترب خليفةنَّ لك، الوليدبن  إبراهيمبويع ألخيه  الوليدبن  يزيدمات  ملا

 ؛القوي بني أمية وفارس أرمينيةوايل  حممدبن  مروانك حتى حترَّ  يزيدإذ ما إن مات  ؛له يتم  

عىل انتشال ما وصلت إليه اخلالفة  القادرَ ويطلب اخلالفة لنفسه، ويرى نفسه أوىل وأحق هبا 

، ثم يزيدبن  الوليدأت تظهر منذ ُقتل قد بد مروانمن الضعف وانتشار الفتن، وكانت رغبة 

 ،أرمينية، فخرج بجيشه من الوليدبن  يزيدأسفرت عن نفسها وصارت رغبة أكيدة بعد موت 

فهزمهام  ،ا بقيادة أخويه برش ومرسورجيشا  الوليدبن  إبراهيمفأرسل له  ؛الشاموسار إىل 

 يزيدبن  الوليد ا اخلالفة ابنيف خروجه يدعو إىل أن يتوىلَّ  مروانوكان وأرسمها،  مروان

)زعيم اليامنية(  القرسي خالدبن  يزيدا هلذه الغاية اقتحم وقطعا  ؛وعثامنن احلكم االصغري

السابق  الكوفة)وايل  عمربن  يوسفوقتل معهام  ،فقتلهام الوليد االسجن الذي ُوِضع فيه ولد

الذي هزم  مروان(، وسارت األمور كام يشتهي القرسي خالدالذي عذب وقتل والده 

 .(5)خليفة حممدبن  مروانبايع خيلع نفسه ويُ أنَّ  إالَّ  الوليدبن  إبراهيمجيوش اخلالفة، ومل جيد 

                                                 
 هه.ي األشج ألنه أصيب بَشج  يف وجمِ بن عبد العزيز، ُس  وهو عمر (1)

 .1/121الذهبي: العرب يف خرب من غرب  (2)

 أبناء إنام كان يف جوهره مقاومة ملوقف بني أمية الرافض لتويِل  ؛بن الوليد ملذهب القدرية يذهب بعض املحللني إىل أن اعتناق يزيد (3)

ما كان لغريه من أبناء اخللفاء من احلرائر ومل يكن له من املنزلة يف األرسة املروانية  ،فارسية ةكان ابن أم»اجلواري للخالفة، فيزيد 

، 2/526انظر: د. عيل الصاليب: الدولة األموية «. فُحرم هو وإخوته وسواهم من األمراء األمويني من أبناء األعجميات ؛العربيات

 .319بن يزيد ص وهو ينقل عن: د. حسني عطوان: سرية الوليد

 .1/231تاريخ الطربي  ، والطربي:9/211البالذري: أنساب األرشاف  (4)

 وما بعدها. 1/233، والطربي: تاريخ الطربي 115بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (5)
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إذ اعتمد يف  ؛أنه زاد من تعميق العصبية القبلية حممدبن  مروانما يف خروج  ومن أهمِ 

ق ة، كام أنه عمَّ ا عىل القبائل اليامني، فيام كان جانب اخلالفة معتمدا خروجه عىل القبائل القيسية

الذين طرأ عليهم خليفة من غري فرع اخلالفة يف  ؛األزمة واالنقسام بني أمراء البيت األموي

 ومن َثمَّ ساهم يف مزيد من اهنيار هيبة اخلالفة. ؛البيت املرواين

ذل األمان وب ،فسعى بكل وسيلة إىل العفو عمن حاربه ؛هذا كلَّ  مروانأدرك 

ه مل يكد يستويل عىل اخلالفة حتى كأنه كان عىل موعد مع نَّ لك، (1)الوليدبن  إلبراهيم

 التي اشتعلت يف كل مكان من أنحاء الدولة. ،الثورات

ح األمور يف إصال مروانالذين مل يرضوا به، وفشل  هـ(123) محصفقد ثار عليه أهل 

 املدينةبل وهدم أسوار  ؛حتى هزمهم محصاحلرب، فحارب أهل  إالَّ أمامه  دْ عُ فلم يَ  ؛اسلمي  

 .(2)ة أخرى يف الثورةروا مرَّ كِ فَ لكيال يُ 

ان يف جبهة الذي ك ،القرسي خالدبن  يزيدإذ ثار عليه  محصوبينام هو مشغول يف ثورة 

 يزيدبن  الوليدحيث حتالف معه، ووراءه قومه من اليامنية، عىل اخلروج عىل  الوليدبن  يزيد

القرسي ومعه قومه حتى  خالدبن  يزيد ، وقد خرجالقرسي خالده يبعد أن تسبب يف قتل أب

بن  قائدين من جيشه مها: أبو الورد -محصوهو يف - مروان، فأرسل إليهم دمشقحارصوا 

يف  شقدمسامها مع القوة األموية يف  ؛مع عرشة آالف جندي الوضاحبن  وعمر الكوثر

 .(3)وأحرقت ديار قومه اليامنية خالدبن  يزيددحرهم وردهم، وُقتِل 

، فأرسل إليه نعيم اجلذاميبن  ثابت فلسطنيحتى ثار وايل  دمشقومل يكد ينتهي األمر يف 

، واستطاع القرسي خالدبن  يزيدالذي انتهى لتوه من إهناء ثورة  الكوثربن  الورد اأب مروان

حتى انتهى  ؛فيهزمه يف معركتني نعيمبن  أن يقاتل ثابت طربيةأبو الورد بمساعدة أهل 

 .(4)وُقتِل ثابتخطره، ثم ُألقي القبض عىل 

بن  عبد اهللبن  معاويةبن  عبد اهللوعىل اجلبهة الرشقية ثار  هـ(123)نفسه يف العام 

                                                 
 .1/251الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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 الكوفةة أخرى يف مرَّ ثم ُهزم  ،امنهزما  الكوفةثم انسحب إىل  احلريةيف  أيب طالببن  جعفر

 فارس، وهناك يف فارس، وانسحب إىل عبد العزيزبن  عمربن  عبد اهللعىل يد واليها األموي 

بن  مروانأمام  جبام انسحب معه من رجال وبمن اهنزم من اخلوار ؛استطاع استعادة قوته

، فاستوىل عىل رآها فرصة سانحة لالنقالب عىل األمويني نْ ، وبكل مَ العراقيف شامل  حممد

شغلته ثورات  حممدبن  وانفمر ؛ا لهغا ا، ومل يكن أحد متفرِ ة عام تقريبا وحكمها ملدَّ  فارس

يف حروبه مع  الا منشغ سياربن  نرصكان واليها  التي سنذكرها بعد قليل، وخراسان العراق

، غري أنه أصبهانويع له باخلالفة يف ، وبُ فارسيتقوى يف  معاويةبن  عبد اهللأمر  اليامنية، وظلَّ 

التي كانت  ،خراسان، فانسحب إىل هـ(129)سنة مل يصمد أمام اجليش األموي الذي هامجه 

وال كانوا بالذين  ،، فام كان له أن يقوم هناك بثورةقد دخلت بالفعل يف سلطة العباسيني

 .(1)يطمئنون له وحيتملون وجود ثائر بينهم

بن  مروانينقض بيعة  العزيزعبد بن  عمربن  عبد اهللسنجد واليها  العراقىل وبالعودة إ

ي ُهِزمت وُأحرقت الت ،وخيرج عليه، وتتالقى رغبته مع رغبات القبائل اليامنية املوتورة حممد

، وهلم ثارات أبعد من هذا مع اخلالفة القرسي خالدبن  ويزيد محصديارهم يف ثورات 

حبس  اأخريا ثم  ،املهلببن  يزيدوهزيمة  ،األشعثبن  عبد الرمحناألموية منذ هزيمة 

عبد .. وسيطر وقتله، كذلك ساءهم اعتامد اخلالفة عىل قبائل القيسية ا القرسيزعيمهم خالدا 

 .(2)وبعض املناطق األخرى واحلرية الكوفةعىل  عبد العزيزبن  عمربن  اهلل

قد قام بثورة أخرى كبرية،  عبد امللكبن  هشامبن  سليامنسنرى أن  الشاموبالعودة إىل 

والذي كاد  ،عبد امللكبن  هشامت، فقائدها هو ابن اخلليفة من ثورا بالشامهي أخطر ما وقع 

، وهو من بيت اخلالفة عىل عكس يزيدبن  يكون خليفة لوال أن والية العهد كانت للوليد

قد  حممدبن  مروانأمام  الوليدبن  إبراهيميمته مع جيوش ، وكان بعد هزحممدبن  مروان

وبنى ما  ،وحتصن هبا محصوسكن، ولكنه ما لبث أن انحاز إىل  مروانطلب األمان وبايع 

ه فاهنزم بجيش مروانه إليه ا، فتوجَّ قد هدمه من سورها، وتبعه هناك سبعون ألفا  مروانكان 

، قيسبن  بقيادة الضحاك إىل ثورة اخلوارج وانضمَّ  ،كذلك حتى فشلت ثورته وظلَّ  ،وهرب
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 !!(1)ا باخلالفةوكانت هذه إحدى مفارقات التاريخ أن يبايع أمويل خارجي  

وقتل وايل  ،واستوىل عليها هـ(125) املوصلارجي يف اخل قيسبن  كذلك ثار الضحاك

بنفسه، ودار قتال شديد بينهام  حممدبن  مروانا حتى خرج له ، وكان الوضع خطرا بني أمية

م قيادهتم رجل سلَّ تبل  ؛مل ينهزموا هزيمة كاملة اخلوارجنَّ لك ،(2)حممدبن  مروانانتهى بنرص 

 حممدبن  مروانحتى دخل فيه خيمة  ،والذي استطاع حتقيق نرص كبري ،اخليربي :يقال له

ن اجليش األموي مل يعلم بانسحاب إإذ  ؛هذا النرص مل يكتملنَّ لك ،وأجربه عىل اهلرب

ة أخرى إىل اجليش مرَّ  مروان فعاد ،مروانم قتل اخليربي يف خيمة واستطاع بعضه ،مروان

روا عليهم شيبانمنترصا   الذي ظلَّ  ،اليشكري احلروري عبد العزيزبن  ا، لكن اخلوارج َأمَّ

راية نَّ لك ؛طيع فيها أحد أن حيسم األمرال يست ،عرشة أشهر حممدبن  مروانالقتال بينه وبني 

عبد  مهزومة، وأعادت هذه الثورة لألذهان ذكرى ثورة كانت دائاما  حممدبن  مروان

 .(3)اقبل نصف قرن تقريبا  يوسف الثقفيبن  احلجاجعىل  األشعثبن  الرمحن

هـ(؛ فبعد النرص 129) انتصارات هنائية عىل اخلوارج ِققحُيَ  حممدبن  روانملكن بدأ 

)يف  باملوصلا هلم حتى حتصنوا هـ(، سار مطاردا 125قه يف العام املايض )قَّ الصعب الذي َح 

، حممدبن  مروانا، ثم دارت بينهم معارك أسفرت عن نرص م خندقا وحفروا حوهل ،(العراق

إذ بدأ من جهته يف  ؛يةسئولعىل مستوى امل هبريةبن  عمربن  يزيداجلديد  العراقوكان وايل 

هلم يف  ومل يبَق  ،الكوفةوأخرجهم من  ،اا هنائي  ق عليهم نرصا حتى حقَّ  ،بالعراققتال اخلوارج 

فصار اخلوارج يف  ،ضبارةبن  قائده القوي عامر حممدبن  مروانبقية، ثم أرسل إىل  العراق

 ىلإضبارة، فاضطروا بن  ومن اخللف بعامر حممدبن  حمارصين من األمام بمروان املوصل

ضبارة يتتبعهم حتى فرقهم بن  ، وما يزال عامراألهوازمبتعدين إىل واالجتاه  املوصلترك 

كان معهم من  نْ ، وهرب مَ األهوازيف  اليشكري عبد العزيزبن  وُقتل قائدهم شيبان ،وشتتهم

 .(4)إىل منزله يف حران حممدبن  مروان، ورجع السندإىل  األمويني

طالب » ( ولقب نفسهارج)من اخلو الكندي اإلبايض حييىبن  عبد اهلل اليمنوثار يف 
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هـ(، 129) اليمن، وحكم وهزمه وقتل أخاه الصلت ،عمربن  القاسموقاتل واليها  ،«احلق

هـ(، 125يف احلج ) عوفبن  املختار محزة اأبقد التقى برجل يسمى  حييىبن  عبد اهللوكان 

خلروج إىل اوينصح هلم ويدعوهم  ،هذا يأيت احلج يف كل عام وخيطب يف الناس محزةكان أبو 

كام وجد  ،ا قوي  وضمه إليه فوجد فيه زعياما  ،حييىبن  عبد اهلل، فأعجب به حممدبن  مروانعىل 

أرسل قوة قوامها عرشة  ،اليمنفيه العدد والنرصة، وبعد أن سيطر طالب احلق عىل  محزةأبو 

عبد  مكةهـ(، وكره وايل 129فظهر يف موسم احلج ) احلجازإىل  أيب محزةآالف بزعامة 

اخلارجي  محزةأبا أنَّ  إالَّ  ت الثورةسعاتَّ قتاهلم فانسحب عنها، وهكذا  سليامنبن  لواحدا

وما فعله فيها صار أشهر يف التاريخ من مفجر الثورة طالب  ،هـ(131)صفر  املدينةبدخوله 

 افهزم أب ،عطية السعديبن  حممدبن  عبد امللكا بقيادة جيشا  حممدبن  مرواناحلق. أرسل 

، ثم انطلق إىل أن قاتل طالب احلق نفسه فهزمه املدينةبمساعدة من أهل  هـ(131وقتله ) محزة

ا- وقتله  .(1)بعد معارك شديدة -أيضا

، ويبدأ يف التفرغ لباقي الثورات يف العراقيف  جما كاد ينتهي من اخلوار مروانن لك

 .أبو مسلم اخلراساين خراسانحتى ظهر يف  ؛اجلنوب والغرب

التي  ،خراسانوال إذا طالعنا عن قرب أح إالَّ الصورة ال تكتمل و هكذا كانت أحوال اخلالفة،

 يسمى: الا يف هذه الفرتة رج خراسانتتمركز فيها الدعوة العباسية، وكان الوايل عىل 

 سياربن  نصر

ين يف احلرب حِري الليثي امُلرَضي، أحد األبطال البارزبن  رافعبن  سياربن  نرصوهو 

ه وشاعر جُميد، ، وهو خطيب مفوَّ بالد ما وراء النهروالسياسة ومن أصحاب الفتوحات يف 

ا قائدا  خراسانوكان نرص قبل توليه أمر ا وكفاءة، : كان من رجال الدهر سؤددا الذهبيقال 

ة خراسانأحد حوارض - املقاتلة يف بلخ للعرب وكان يف ذلك الوقت من معاريض  -املهمَّ

 ،، بعد أن كان لفرتة من الفرتات ساعده األيمنخراسانوايل  القرسيعبد اهلل بن  أسد

 كزعيم قوي لقبائل األزد سياربن  نرص، ظهر بالد ما وراء النهروَرُجَله يف اإلدارة واحلرب يف 

ا أفخاذا  ، وكان أتباع نرص يضمون باإلضافة إىل قبائل مرضوللعرب املقاتلة ال سيام البرصيني
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 .(1)عديدة من قبائل أخرى

 خراسان أحوال

وقسم آخر مع  ،سياربن  نرصفكان قسم مع  ؛(2)خراسانيف  ظهر انقسام بني العرب

ألنه ُولد يف  ؛وسمي بالكرماين ،)وهو عريب من معد الكرماينزعيم آخر قوي هو جديع 

 الا دلي خراسانيف والية  سياربن  لنرص عبد امللكبن  هشام(، فكان تعيني اخلليفة (3)كرمان

وبالتايل فهي األقدر عىل حكم  ،هي األقوى سياربن  نرصعىل رؤية اخلالفة بأن كتلة 

 .(4)خراسان

ا بشأن ملا استشار خبريا  عبد امللكبن  هشامي اآلخر يقول بأن اخلليفة هذا رأٌي، والرأ

، فكل سياربن  نرصا أنسب للوالية من ، مل جيد أحدا سليط احلنفيبن  ، وهو عبد الكريمخراسان

 خراسانأو رجل ال يقبله أهل  ،الكرمايناليامنية كجديع  اخليارات كانت بني رجل من العرب

بن  نرصان عيب من عيوب قادحة يف النزاهة واألمانة، بينام ك نَّ ، أو ال خيلوَ قتيبة الباهيلبن  كقطن

 العشريةباعتبار أن دعم اخلالفة له ُيغنيه عن  هشامأنه ال عشرية له، وقد اختاره اخلليفة  سيار

 خراسانه ، فوالَّ (6)ا يف النزاع بني الكتل املختلفة وأكثر والء للخالفة، وجيعله حمايدا (5)القوية

يف استبعاد اليامنية  هشامليفة ا، بل كان عىل مذهب اخلا مل يكن حمايدا نرصا نَّ لك ،هـ(121)رجب 

 .(7)والربعية، فلم يكن يستعني بأحد منهم، وال شك أن أوقع هبم بعض مظامل

نظام القديم يف إىل ال عاد ؛خلالفةإىل ا يزيدبن  الوليدوجاء  عبد امللكبن  هشامفلام مات 
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ين كبريين مها قحطان وعدنان، فمنهام تتفرع القبائل  (2) لكي يكون القارئ عىل بينة من اخلريطة يف خراسان نقول: ُينسب العرب إىل َجدَّ
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 ،سياربن  نرصبعزل  عمربن  يوسف العراق، فقام وايل العراقتابعة لوالية  خراسانَجْعل 

بن  منصور العراقالذي عنيَّ عىل  ،الوليدبن  يزيدتل وجاء نفسه ما لبث أن قُ  الوليدنَّ لك

ا عاد إىل مرونَّ لك ،خراسانعىل  اأخاه منظورا  ، فعني منصورٌ مجهور ا بال وتوالها غصبا  نرصا

وأعاد عاصمة  ،، وتمَّ له األمروالياا هورمجبن  بمنظور تفويض من اخلليفة، ورفض االعرتاف

 ا فشل يف كسب ودِ نرصا نَّ لك ،(1)التي اختذها أسد القرسي ؛من بلخ الا إىل مرو بد خراسان

 .(2)الكرماينهذا مل يفلح لسعة نفوذ نَّ ولك ،فأقصاه من مركزه كزعيم لألزد ؛الكرماينجديع 

ممن خاض معارك عسكرية كبرية مع  سياربن  نرص، كان خراسانقبل تلك السنني يف 

رسيج بن  ، واتفق مع أمريها عىل طرد احلارثوخاصة الشاش ،بالد ما وراء النهريف  األتراك

 .(3)من الشاش إىل فاراب املرجئي

 الا ا بط، كان شجاعا خراسانيف  هو أحد الثوار عىل حكم بني أمية رسيجبن  واحلارث

 ؛ا من الناسهـ، واستطاع أن جيمع معه كثريا  116يف عام  ا يف القيادة، ثار عىل األموينيموهوبا 

ه دليل نَّ لك ،وإن كنا ال نطمئن إىل هذا الرقم ونراه مبالغة-فيام يقال ا حتى بلغ جيشه ستني ألفا 

 واجلوزجان كبلخ خراسانة يف واستوىل عىل حوارض مهمَّ  -عىل قوة وخطورة هذه الثورة

هناك  فظلَّ  ،حيث بالد الرتك ؛، ثم اهنزم عند مرو وهرب إىل الرشقوالطالقان الروذ ومرو

أو كان يف قيادة  ،فيها الغارات عىل بالد املسلمني بجيش من الرتك ا، وشنَّ اثني عرش عاما 

أن  يزيدبن  الوليدوكان يدهلم عىل املسالك والثغور، ثم أراد  ،جيوشهم التي هتاجم املسلمني

بن  يزيدا من اخلليفة أمانا  سياربن  نرصفدعاه وأرسل إليه  ؛يسرتجعه إىل اإلسالم واملسلمني

ا ، وأجرى عليه نرص راتبا هـ(123يف مرو ) ثم استقرَّ  ،الشاموتاب وزار بالد  فعاد ؛الوليد

نه ليس يريد إ :وقال ؛هبا وعرض عليه الوالية فلم يرَض  ،ا يف اليوم(ا )مخسني درمها كبريا 

 . (4)سياربن  لنرصعىل بعض املناوأة  وظلَّ  .وإنام يريد أن يكون األمر شورى ،الدنيا

                                                 
 وما بعدها. 256، 231، 1/231يخ الطربي الطربي: تار (1)

 .51د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 وما بعدها. 1/211الطربي: تاريخ الطربي  (3)

وما بعدها، وابن عساكر: تاريخ  1/169وما بعدها،  1/151، والطربي: تاريخ الطربي 1/95بن خياط: تاريخ خليفة  خليفة (4)

بن عبد اهلل(، وابن األثري: الكامل يف التاريخ  )ترمجة عاصم 25/255بن عبد اهلل القرسي(،  )ترمجة أسد 319، 5/313دمشق 

، 29، 11/25، 353، 9/312، وابن كثري: البداية والنهاية 311، 3/311وما بعدها، والذهبي: تاريخ اإلسالم  2/111

 .2/151الزركيل: األعالم و
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ا فيام دعا إليه، وإنام كان زعيم قبيلة ورجل خملصا ويغلب عىل الظن أن احلارث مل يكن 

، فهو مل يتورع عن سياسة حاول من خالل الشعارات التي رفعها أن يكسب األنصار

اهلجامت عىل املسلمني، وقد عاش  لشنِ  املرشكني واستخدامهم من قبُل  االنضامم إىل الرتك

 .(1)كني سنني عديدةبني هؤالء املرش

واخلالفة يف  سياربن  نرصاألزمة بني  -منافس نرص وخصمه- الكرماينجديع  واستغلَّ 

هرب  الكرمايننَّ لك وهلذا سجنه نرص، ؛دون تفويض من اخلالفة خراسانبتوليه أمر  دمشق

ا- من السجن واجتمعت له اليامنية والربعية رهم باألحالف القديمة بني بعد أن ذكَّ  -أيضا

وخاصة أتباع  ووعد بدفع العطاء للعرب ،اخلالف ، ثم استطاع نرص أن حيلَّ (2)قومه وقومهم

 .(3)الكرماين

 ؛عبد العزيزبن  عمربن  عبد اهلل العراقعىل  الوليدبن  يزيدليفة  اخلثم ما لبث أن عنيَّ 

، فعادت إىل خراسانعىل  سياربن  نرص بدوره ، فعنيَّ هـ(126) مجهوربن  من منصور الا بد

الذي رأى يف هذا  ؛الكرماين، وعادت معها ثورة جديع خراساننرص رشعية الوالية عىل 

وزادت  ،ما لبث أن مات الوليدبن  يديزفأعلن عصيانه، ثم إن اخلليفة  ؛ا لنرصالتعيني انتصارا 

 سياربن  نرصمما ألقى بتأثرياته عىل وضع  ؛بني األرسة األموية دمشقاالضطرابات يف 

 . (4)رسيج املرجئيبن  بالضعف وعىل وضع الثائرين بالقوة، وظهر ملرة أخرى احلارث

الذي َثبَّت  ؛هبريةبن  عمربن  يزيد العراقعنيَّ عىل  حممدبن  مر ملرواناأل وملا استقرَّ 

موضع جدل وكالم،  نفسه كانت حممدبن  مروانرشعية نَّ لك ،خراسانعىل  سياربن  نرص

بحجة أنه أخذ األمان من  ؛فرصة إلعالنه الثورة مروانمن والية  رسيجبن  واختذ احلارث

. ثم استطاع الكرماين، وحتالف معه جديع (5)«يزيدال جييز أمان  مروان» وأن ،الوليدبن  يزيد

، فانسحب إىل الكرماينم أتباع ه اضطر إىل االنسحاب بعد تقد  نَّ لك ؛نرص أن هيزم احلارث

                                                 
 .53مر: الثورة العباسية ص، ود. فاروق ع1/291الطربي: تاريخ الطربي  (1)

ا كانت يف اجلاهلية، انظر نص هذا احللف يف:  ؛إن هذا يشري إىل أي مدى وصلت العصبية يف خراسان (2) حتى إن أحدهم َلُيْحِيَي أحالفا

 .351، 353الدينوري: األخبار الطوال ص

وما  1/265دها، والطربي: تاريخ الطربي وما بع 352، والدينوري: األخبار الطوال ص1/129البالذري: أنساب األرشاف  (3)

 بعدها.

 وما بعدها. 239، 1/261الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .3/213، وابن مسكويه: جتارب األمم 1/292الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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 .(1)واحلارث عىل مرو الكرماينفيام سيطر  نيسابور

إذ انفض عن  ؛تقاتل احلارث والكرماينأنَّ  إالَّ  ام هوف الا غري أن التحالف مل يستمر طوي

يقاتل عىل العصبية ال  الكرماينانخدع بشعارات القتال يف سبيل احلق ورأوا أن  نِ احلارث مَ 

رسيج بن  رث، فُهزم احلارسيجبن  ثم رأوا كذلك غدرات حدثت من احلارث ،عىل احلق

 .(2)سياربن  نرصفقط من نرصمها عىل  ابعد ثالثني يوما  هـ(125وُقتِل )رجب 

 سياربن  لنرصبعد هزيمتهم   للمرضينينيوكانت هزيمة احلارث رضبة أخرى من اليامني

ج الرصاع القبيل ا،أيضا ي املرض حتى لقد قالت شاعرة  ؛وجعل املرضيني أصحاب ثأر ،مما َأجَّ

 :منهم وهي أم كثري الضبية

ـــــــاَرَك  هَبَااهلُلاَل َب ـــــــذَّ ـــــــى َوَع   يِف ُأْنَث

 

 

ْهرِ   ــــدَّ ــــَر ال ا آِخ ــــي  ــــْت ُمرَضِ َج  َتَزوَّ

 
ــــةٍ  ــــْوَل ُموَجَع ـِـــيٍم َق ــــاَل مَت ــــْغ ِرَج  َأْبلِ

 

ِل َواْلَفْقــــرِ    َأْحَلْلُتُموَهـــا بِـــَداِر الـــذ 

 
وا َبْعــــَد َجــــْوَلتُِكمْ   إِْن َأْنــــُتُم مَلْ َتكِــــر 

 

ْهـرِ    َحتَّى ُتِعيـُدوا ِرَجـاَل اأْلَْزِد يِف الظ 

 
ــِد َطــاَعتُِكمْ  ــْن َبْع ــْم ِم  إيِِن اْســَتَحْيُت َلُك

 

بِــيُكْم َعــىَل َقْهــرِ   َهــَذا امْلَــُزويِنَّ جَيْ
(3) 

 
، وحتالف وانفصام، وفر   يف التقاتل واحلرب، وما بني كر   خراسانزعامء  استمرَّ ذا وهك

مها بني الناس، فنتوقف هنا اآلن لنتابع تطور الدعوة واصل تقد  كانت الدعوة العباسية تُ 

 التي كانت قد دخلت يف طور جديد. ،العباسية

 العباسية الدعوة تقدم

أيب  الكوفةنائب كبري الدعاة يف - ملرسح املضطرب قام أبو سلمة اخلاللهذا ا يف ظِل 

بجوالت يف  -ماهان(بن  بكري يِفَ وُ تُ )ثم كبري الدعاة فيام بعد عندما  ماهانبن  بكري هاشم

ونقيب  ، ومرواألزدي يزيدبن  عبد امللكعون  اونقيب الدعوة فيها أب جرجان، فزار خراسان

ا- بمبعوثني وأعطى له راية سوداء، وأرسل كثري اخلزاعيبن  سليامنالدعوة فيها  منهم  -أيضا

                                                 
 .296 – 1/293، والطربي: تاريخ الطربي 119بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 .295 – 1/296الطربي: تاريخ الطربي ، و1/129، والبالذري: أنساب األرشاف 119ة صبن خياط: تاريخ خليف خليفة (2)

 .3/255، وابن مسكويه: جتارب األمم 1/299الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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، ثم إن أبا سلمة أقام بالد ما وراء النهرومعه راية سوداء إىل  هريث األنصاريبن  جماشع

متكن » هبا أربعة أشهر ملتابعة وإدارة شئون الدعوة، ونجح بالفعل إذ واستقرَّ  ،بنفسه يف مرو

 .(1)«دعاته ورسله واستثارت الدعوة وقوي أهلها، وبثَّ  ،و سلمة يف تلك األيام مما أرادأب

 خراسانيف  ، واختالل أحوال العربوالكرماين سياربن  نرصومع طول الرصاع بني 

من رصد الرغبة  التي مل جيتمع الرأي فيها عىل أحد، متكن العباسيون ،دمشق ا الختاللتبعا 

،  فتحركت الدعوة: يدعو اليامين  من الشيعة» ؛العربية يف وجود أمر جيمعهم ويوحدهم اليامينَّ

، واملرضي   وا بذلك عن القتال يف  ؛املرضيَّ  والربعي  الربعيَّ حتى كثر من استجاب هلم، وَكف 

 .(2)«العصبية

* * * 

 

                                                 
 .215جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .131، 1/129، والبالذري: أنساب األرشاف 215جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)
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  أبو مسلم اخلراساني

 

وطريقة  أيب مسلم اخلراساينالتضارب حول أصل  حدِ إىل د الروايات وتصل تتعدَّ 

ا لذلك يف القول بأنه موىل فاريس أو هو عبد، وإذا خون تبعا وانقسم املؤرِ  ؛دعوةلإىل اانضاممه 

 مسلمفإن القصة تكون كاآليت: ُولِد أبو  ؛خنيما أخذنا بالرواية التي يتناقلها الكثري من املؤرِ 

لية قاهرة إىل ة، ولقد اضطر والده حتت ظروف مامَ من أب فاريس وأم أَ  أصبهانيف قرية قرب 

الذي كان يمتلك بعض األرايض  ؛العجيل عيسىإىل  بأيب مسلم الا التي كانت حام ةمَ األَ بيع 

عمل يف  ، وحينام شبَّ الذي نشأ مع أوالد العجيل إبراهيم، فهناك َوَلَدت أصبهانيف ضواحي 

 هلم. وصار موىل ،والكوفة أصبهانهم املنترشة يف ويف مجع األموال من مزارع ،خدمتهم

بل  ؛«آل البيت» وجذبه العمل إىل ،ف عىل بعض األتباع من الغالةتعرَّ  الكوفةويف 

نه استطاع أن يفلت من لك ؛هـ 119عام  الكوفةيف  العجيل سعيدبن  املغريةاشرتك يف حركة 

اج يب موسىا ألمالزما  السلطة األموية ومل ُيَمسَّ بأذى. وظلَّ  َّ  ،يعمل يف صناعة الرسوج الرسَّ

 ،عىل الدعوة العباسية مسلمف أبو وعند العجليني تعرَّ  ،آلل البيت ويتلقى منه آراء الشيعة

وكانوا يف - الكوفةالذين زاروا بعض العجليني يف سجن  حينام التقى ببعض الدعاة العباسيني

وأخذوه معهم إىل  ،فأعجبوا به وكسبوه إىل دعوهتم ؛فلفت أنظارهم -احلجازطريقهم إىل 

 .(1)الرساج موسى اأببعد أن استأذنوا  اإلمام إبراهيم

 أبي مسلم شخصية مالمح

ا مسلمكان أبو  ، نقي البرشة، أحور العني، عريض اجلبهة، حسن الا ، أسمر، مجيقصريا

ا الشعر، طويل الظهر، قصري الساق والفخذ، اللحية وافرها، طويل  خافض الصوت، فصيحا

اباألمور، مل يُ  اعاملا  بالعربية والفارسية، حلو املنطق راوية للشعر، ا وال مازحا يف  إالَّ  ر ضاحكا

                                                 
، 1/215، والطربي: تاريخ الطربي 335، 333وما بعدها، والدينوري: األخبار الطوال ص 1/119البالذري: أنساب األرشاف  (1)

وما بعدها )وقد أفاض يف ذكر نسبه وخربه حتى انضاممه للدعوة واستقىص مجيع  253، وجمهول: أخبار الدولة العباسية 291

وما بعدها، وابن  35/115وما بعدها، وابن عساكر: تاريخ دمشق  11/213اريخ بغداد الروايات يف أمره(، واخلطيب البغدادي: ت

، وصالح سليامن الوشمي: أبو مسلم اخلراساين 6/52، والذهبي: سري أعالم النبالء 131، 1/161األثري: الكامل يف التاريخ 

 .56، ود. فاروق عمر: الثورة العباسية ص19 - 11ص



 ظهور العباسينيالباب األول:    

 

123 

وال يكاد يقطب يف يشء من أحواله، تأتيه الفتوحات العظام فال يظهر عليه أثر الرسور،  ،وقته

، وإذا غضب مل يستفزه الغضب. ظهرت عليه ى مكتئباالفادحة فال ُيرَ وتنزل به احلوادث ا

 ،ا ذا عقل ورأيفكان شجاعا  ؛اا واشتدادا ثم زادت مع األيام توهجا  ،مالمح النبوغ منذ صغره

 .(1)ا بالشعروتدبري وحزم، وكان عاملا 

ة، وذلك يف كل أموره، كام كان اهلمَّ  رضب يف علوِ من األمثلة التي تُ  مسلمكان أبو 

ولو كانت يف لعبة شطرنج، يروي أحد أقرانه هذا  ،شخصية قوية وعنيدة ال تقبل باهلزيمة

قد  مسلموجدت أبا  إالَّ ا كنت أطلب العلم فال آيت موضعا » اجلانب من شخصيته فيقول:

ال: كيف لعبك سبقني إليه، فألفني، فدعاين إىل منزله، ودعا بام حرض فأكلت، ثم ق

 ،فدعا بشطرنجه فتناولت السواد فوضعته بني يدي .بالشطرنج؟ فقلت: إين العب هبا

عىل القتل، فداخله أمر عظيم،  (2)فتناوهلا من بني يدي وأعطاين البياض، فَأْشَفْت شاهه

 وجعل يقول:  ،َفَخلَّص شاهه .فاغتممت له، ثم قال يل: العب فقد فرج اهلل

نِيَذُرْويِن َذُرْويِن  ـــإِنَّ ـــَرْرُت َف ـــا َق   َم

 

ــ  ــا ُأِهــْج َحْربا ــى َم ــيُق بُِكــم َأْريِض  اَمَت  َتِض

 
ــْيُكمُ  ــِد إَِل ــْوِد احلَِدْي ــُث يِف ُس  َوَأْبَع

 

ـــا اْنَتَظـــَرْت هَن ِْيـــ   (3)«َكَتاِئـــَب ُســـْوٍد َطامَلَ

 
 ،وحالفت األحزان واألشجان ،وآثرت الكتامن ،ارتديت الصرب» ويقول هو عن نفسه:

 .(4)«وأدركت هناية بغيتي ،حتى بلغت غاية مهتي ،ملقادير واألحكاموساحمت ا

 ،ودهاء الدبلوماسية ،بالكفاءة والعسكرية عن غريه من دعاة العباسيني مسلممتيز أبو 

ن هيتم بإحصاء قوته وجنده ومعرفتهم كا ،، وأثبتت األيام أنه إداري ناجح(5)وفتوة الشباب

 ، وفعله فيام سيأيت هو أوضح دليل عىل مواهبه!(6)بأعياهنم وأنساهبم وبلداهنم

يعمل يف خدمته، ومن بعده مع ابنه  العبايس عيلبن  حممدعند اإلمام  مسلمأبو  استقرَّ 

                                                 
، 6/15، وما بعدها، والذهبي: سري أعالم النبالء 3/116وابن خلكان: وفيات األعيان ، 35/113ق ابن عساكر: تاريخ دمش (1)

 .99 – 95، 21 – 19وصالح سليامن الوشمي: أبو مسلم اخلراساين ص

 شفت شاهه عىل القتل: املراد أوشك عىل اهلزيمة يف الشطرنج.أ (2)

 .6/53الم النبالء ، والذهبي: سري أع35/112ابن عساكر: تاريخ دمشق  (3)

 .35/111، وابن عساكر: تاريخ دمشق 11/215اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (4)

 .21د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (5)

 .231، 3/266، وابن مسكويه: جتارب األمم 313، 1/315الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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فاستعمله يف محل  ؛حممدبن  إبراهيم، ولفتت شخصيته ومواهبه نظر حممدبن  مإبراهي

يدل  -بالنسبة إىل تنظيم رسي-، وهو عمل يف غاية اخلطورة وخراسان الكوفةالرسائل إىل 

هو  إبراهيموإخالصه للدعوة، واإلمام  ،وأمانته أيب مسلميف كفاءة  إبراهيمعىل ثقة اإلمام 

 .(1)بأيب مسلم اخلراساينوَكنَّاه  ،مسلمبن  عبد الرمحنالذي طلب منه تغيري اسمه إىل 

فيه إىل  ه ظلَّ نَّ لكحيمل الرسائل بني مراكز الدعوة،  مسلمأبو  ال ندري بالتحديد كم ظلَّ 

ةحيث سيتم تكليفه ب ؛هـ 125عام   التي أدخلته باب التاريخ! املهمَّ

 خراسان يف الدعوة أمري مسلم أبو

طالع ، كيف ال وهو يُ (2)خراسانمعرفة بأحوال  مسلممن خالل هذا العمل اكتسب أبو 

 ى أكرب قدر من الصدق والدقة ألهنا مرفوعة إىل اإلمام.تقارير تتوخَّ 

 ؛ينوب عنه من أهل البيت نْ رسل اإلمام مَ أن يُ  خراسانهـ( طلب النقباء يف 125ويف )

مما  ؛ذلك الوقت خراسانثورة، وذلك الشتداد العصبيات يف له أثناء إعالن ال الا ليكون ممث

يف إقناع عدد من  اإلمام إبراهيمجيعل وجود رجل من آل البيت قوة للدعوة، وبعد فشل 

 ىر اختيار مواله أبقرَّ  ،سلمةبن  وإبراهيم شبيببن  وقحطبة كثريبن  سليامنالرجال مثل 

 .(3)اخلراساين مسلم

ية سئولا من الزهد يف املمر كان نوعا ذا األالقيام هب خراسانوأغلب الظن أن رفض نقباء 

ما » :كثريبن  سليامنوهذا مما يظهر يف عدد من أقواهلم مثل قول إزاء هذه املرحلة الفاصلة، 

والزهد يف املناصب الكربى  «.أكون أضعف الناس فيه نيةأنَّ  إالَّ  كرهت القيام هبذا األمر

 دفالغالب عىل هؤالء الرجال أهنم يفزعون عن ؛مؤسيس الدعوات الدينية أمر مفهوملدى 

وجه اهلل وثواب اآلخرة، كام  إالَّ ضون للمخاطر ال يرجون ويتعرَّ  ،ويقلون عند الطمع ،اجلزع

وربام اإلمام  ،عون يف حال رفضهم أن يقدم عليهم واحد من آل البيتيبدو أهنم كانوا يتوقَّ 

 كام هو احلال يف كل ما سبق من ثورات معروفة. ؛نفسه ليقود الثورة

 ؛أيب مسلميدفع برجل مثل أنَّ  إالَّ  إبراهيمم يكن أمام اإلمام وعىل الناحية األخرى فل
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 الذي توفرت له عدة مزايا جتعله الرجل املناسب:

الذي سيظل  ،ر ظهوره عىل رسية اسم اإلمامثِ ؤَ هو رجل من غري آل البيت، فلن يُ  -1

حتى اللحظة املناسبة التي يتحقق فيها النجاح الكامل،  ،ألمويني اإىل بالنسبة الا جمهو

 ؛الا ويف حالة ظهوره وفشل الدعوة فإن رأس الدعوة املتمثل يف اإلمام سيظل جمهو

 عكرمةمثلام حدث عند مقتل أيب  ،ويتمكن من إعادة ترتيب الصفوف من جديد

 .وعند مقتل خداش وحيان العطار الرساج

ةهو يف ذاته رجل كفء هلذه  -2 ، وقد ظهرت منه املواهب الذاتية املدهشة التي املهمَّ

بعد التجربة  إبراهيملقد وصفه اإلمام ؛ حتى للقيام هبذا الدور الا جتعله مؤه

، هاينفاألص... إين قد جربت هذا (1)هذا عضلة من العضل» :واملعارشة بقوله

وباإلضافة إىل هذا فهو قد  .(2)«وعرفت ظاهره وباطنه، فوجدته حجر األرض

  وخربة باحلال من واقع عمله يف نقل الرسائل.اكتسب علاما 

ااختياره  ومن شأن ؛هو رجل من املوايل -3 أن جيذب للدعوة  خراسانللدعوة يف  قائدا

ا  ق الدعوة اجلديدة بني العربرِ فَ الذين سريون بأعينهم كيف ال تُ  ،من املوايل كثريا

ا عىل شيوخ العرب! وقد أسهم هذا وغريهم، بل كيف يبلغ املوىل أن يكون سِيدا 

 ري من املوايل إىل الدعوة العباسية.بالفعل يف انحياز كث

أن هذا السبب األخري قد حُيدث أزمة يف صفوف الدعوة، فقد ال يتقبل  عىل الرغم منو

 عليهم واحد من املوايل، ال بل هو مع هذا اخلادم أن يتوىلَّ  نقباء الدعوة وهم شيوخ العرب

هذا  عىل الرغم منل الدعوة عىل أيدهيم.. والذي دخ ،الذي كان خيدمهم قبل سنوات بسيطة

وا عىل أن يبعث هلم وأرص   ،قد عرض األمر عليهم من قبل فلم يقبلوا إبراهيمفإن اإلمام 

ا أال يعرتضوا عىل هذا كان طبيعي   مَّ يقود أمرهم يف هذه اللحظات، فمن ثَ  نْ اإلمام من عنده مَ 

أنه لو وافق  أيب مسلمة أخرى ملثل هذا السبب فكتب مع قد احتاط مرَّ  االختيار.. عىل أنه

 الا أن يكون من جنوده باذ أيب مسلموعىل  ؛هو األمري فهو األمري عىل أن يظلَّ  كثريبن  سليامن

 السمع والطاعة. له حقَّ 
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 عىل نحو عجيب.. لكن األمور جرت

ا بتزوجيه أرسل معه كذلك أمرا  ،خراسان بأمر الدعوة يف قائاما  أيب مسلمومع رسالة تعيني 

 .(1)خراسانوهو أحد النقباء يف  ؛إسامعيلبن  من ابنة أيب النجم عمران

 كثريبن  وسليمان أبي مسلم بني

، ثم اجتمع النقباء يف بيت إسامعيلبن  عىل أيب النجم عمران أبو مسلم اخلراسايننزل 

بن  لطلحة سليامنأمامهم، فقال  إبراهيمكتاب اإلمام  مسلم، فوضع هلم أبو كثريبن  سليامن

واقرأ علينا  ،افضض اخلاتم» ه:عليها بخطِ   قراءة رسائل اإلمام والردَّ الذي كان يتوىلَّ  زريق

ُصلينا بمكروه هذا » ملا فيه، وصاح: سليامنالكتاب غضب  طلحةفلام قرأ  «.كتاب إمامنا

األمر، واستشعرنا اخلوف، واكتحلنا السهر حتى ُقِطَعت فيه األيدي واألرجل، وُبِرَيت فيه 

ا بالشفار، وُسِمَلت األعني، واْبُتلِينا بأنواع امَلُثالت، وكان الرضب واحلبس يف  األلسن َحز 

 تنسمنا روح احلياة، وانفسحت أبصارنا، وأينعت ثامر يرس ما نزل بنا، فلامَّ السجون من أ

وال من أي ُعِش  ،الذي ال ُيدرى أية بيضة َتَفلََّقْت عن رأسه ،غراسنا طرأ علينا هذا املجهول

بام  درج؟! واهلل لقد عرفت الدعوة من قبل أن خيلق هذا يف بطن أمه. اكتب يا أبا منصور

 تسمع إىل اإلمام.

(: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك املصري، أنا سليامنا عىل )معرتضا  فقال أبو منصور

 واهلل أول من َسلَّم ألمر اإلمام وسمع وأطاع.

! إن كنت حممدوغريه ممن حرض فقالوا لسليامن: يا أبا  إبراهيمبن  خالد أبو داودم وتكلَّ 

 ا بطاعة إمامك فقلده رشائع الدين، واسمع له وأطع فيام وافقك أو خالف هواك.مؤمتا 

ه،  كثريبن  سليامن (2)ليأخذه، حذفه إبراهيميده إىل كتاب  مسلمأبو  ومدَّ  بالدواة فَشجَّ

عن املجلس وهو  مسلم. فقام أبو سليامنأخو  كثريبن  فسال الدم عىل وجهه، وقذفه بشري

 أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم بالبينات من إمامكم؟  الا يقول: أتقتلون رج

بن  سليامن (3)ء حتب أن تضع من أهبةوافرتق القوم عن جملسهم خمتلفني، فكانت النقبا
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، وكان أن يرتأس عليهم أجنبي ليس منهم أروح عليهم وأوفق هلم، فاجتمعت الكلمة كثري

إىل اتباع  سليامنه. واضطر كثري، وأفردوبن  سليامن، وخذلوا أيب مسلمعىل ترئيس  من الشيعة

طاعة  يب مسلمعىل الكره منه، واستقامت أل يب مسلمفسمع وأطاع أل ؛إخوانه وأصحابه

 وانقادوا له. بخراسانالشيعة 

وأعلمه بام أتاه، وأقرأه ما كتب به إليه، وكان فيام  كثريبن  سليامنراجع  مسلمثم إن أبا 

م له، وإن كثري القيام بأمر الدعوة ونصب نفسه لذلك فسلِ بن  سليامنكتب به إليه: إن قبل 

ا، وقدِ   مه يف مجيع ما تدبرون. كره قبول القيام فال َتْعِصنَيَّ لسليامن أمرا

ل: إين واهلل ما كرهت القيام أال أكون أضعف الناس فيه نية، ذلك قا سليامن قرأ فلامَّ 

ونحن نداري ما نداري، وأنا يدك وصاحبك الذي ال  ،ولكني أخاف اختالف أصحايب

: أحسن يب الظن َفألَنا مسلمقال أبو  .وتعمل ما يوهن أمرنا ،خيذلك وال يغشك ما مل ختالفنا

 .(1)«يمينكأطوع لك من 

 ياله من موقف!

 كثريبن  سليامنا للخالف بعرضه األمر عىل فقد فعل غاية ما ظنه نازعا  إبراهيما اإلمام أمَّ 

ا إذا ظل القوم عىل رفضهم أمريا  مسلمبا أو أمثاهلم من النقباء فلم يرضوا، فأرسل أ ،أو قحطبة

فقد ناله فيه التحقري  ؛كثريبن  سليامنأنه ُدِهش هلذا االستقبال من  فال شكَّ  مسلما أبو له. وأمَّ 

ا- اكثري فيبدو أن له عذرا بن  سليامنا. وأما بل الرضب أيضا  ؛واإلهانة فبينام هو ينتظر  -أيضا

األحوال  ا من اإلمام بأن يكون واحد من آل البيت يف الطريق إليه ليقود الثورة، أو يف أقِل قرارا 

إذا به جيد حامل الرسالة هو األمري  ؛كأيب سلمة اخلالل الكوفةواحد من كبار الدعاة يف 

يكمل الثالثني من عمره، املوىل، الذي كان اجلديد.. ذلك الشاب احلدث الصغري الذي مل 

لكي خيدم اإلمام!!..  ؛نفسه سليامنأتباع الدعوة، ثم اشرتاه  أحدا منذ سنني بسيطة عند خادما 

 كثري!بن  ال نستطيع أال نلتمس العذر يف موقف كهذا لسليامن

اوعىل أية حال، وكام حيدث  م يف هذه الدنيا، توترت األحداث يف رأس التنظي كثريا

شخصيات الدعاة كانت من نَّ لك ية عنه..سئولاخلراساين جراء موقف ال يتحمل أحد بعينه امل
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 ، بحيث جتاوزت هذا املوقفكثريبن  سليامند، وكذلك شخصية اإلخالص والتجر  

ا لصالح عمل معا وال ،الذي يبدو كالرصاع عىل املنصب حلساب الثقة يف اإلمام ،«الدنيوي»

 الدعوة.. وبمثل هؤالء تقوم الدعوات!

  خراسان يف أبي مسلم سياسة

ت قواعدها من التي استقرَّ  ؛عىل سياسة الدعوة العباسية خراسانيف  مسلمجرى أبو 

املوهوب  مسلم ىذلك أن شخصية أب ؛وإن كان بوترية أرسع وأقوى بطبيعة احلال قبله،

 مالمح هذه السياسة كاآليت: ا لنشاط الدعوة، وأهم  ا جديدا واملدهش قد أعطت دفقا 

بالعمل عىل كسب مزيد من تأييد القبائل العربية، يذكر  مسلمأبا  إبراهيمأوىص اإلمام 

، وال أدع نصيبي من صاحلي وأتألف ربيعة اليمنأن أنزل يف أهل  اإلمامأمرين » مسلمأبو 

ُهم، وإنام األعامل  ، وأمجع إيلَّ بني أميةوأحذر أكثرهم من أتباع  ،مرض العجم وَأْخَتص 

ةا  َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا يِف اأْلَْرضِ ﴿: بخواتيمها، قال اهلل  َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

، ومن أتانا من مرض ودخل يف أمرنا وصحح لنا قبلناه [5]القصص:  ﴾َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنِيَ 

وقريب من  .(1)« بيننا وبينهوكان اهلل حكاما  ،نا، ومن عاندنا استعنا اهلل عليهرءوسومحلناه عىل 

والطف بمرض، وهناه  اليمنوانزل يف  ،قال له: اْدُع الناس إلينا» :الطربيهذه الرواية ما ذكره 

 .(2)«فاطمةبني  ا يف حِب ألنه كان مفرطا  .غالب :عن رجل من أبرشهر يقال له

ا عىل اليامنية وشيوخها، معتمدا  يف مد روابط الصلة بقبائل العرب مسلمفسعى أبو 

ا إىل حد   ،بشكل أسايس وايل  سياربن  ونرص، ال سيام ما من املرضية ثم عىل الربعية، وحذرا

 يوخ القبائل وزعامئها.من املرضيني، وكان طريقه يف الوصول إىل الناس هو دعوة ش خراسان

وقد كان  ؛ة، بل ربام مل تنجح من دونه دعوةوهو أسلوب ناجح ال تكاد ختلو منه دعو

َلَعلََّك ﴿ :ة حرصهوحرص عىل ذلك حتى عوتب عىل شدَّ  ،النبي  بدأ بدعوة شيوخ قريش

س يف وجه أعمى أتاه حني بَ ثم عوتب عىل أن عَ  [3]الشعراء:  ﴾َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 
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ها، كذلك ءقصده فيها هم زعام نْ كان أول مَ  كان يسعى يف دعوهتم، وحني ذهب إىل الطائف

 .(1)معاذبن  سعدو حضريبن  يف اإلسالم بعد إسالم زعامئهم أسيد املدينةدخل أهل 

-ربية التي يتزعمها شيوخها ة القبائل العيَّ بحذق وذكاء أمهِ  أدرك الدعاة العباسيون

فخططوا لكسبهم ملصلحة الدعوة، فهذا يعني كسب  وقوهتا، -ها املتنفذينئزعامأمهية و

 وأخبار الدولة العباسية واألزدي البالذريأتباعهم وعشائرهم بطبيعة احلال، وتذكر روايات 

 .(2)أسامء هؤالء الشيوخ الذين ُأْعطوا رتبة قائد اجليش العبايس والطربي

الذين ميزوا أنفسهم بام قاموا به من أعامل يف  أسامء بعض العرب ويذكر ابن الكلبي

قائد يف » حرببن  الفرسان، وعقبة من أشجع هبريةبن  خفاف :مثل ؛سبيل الدعوة العباسية

انضموا إىل الثورة  ،األزدي حممدبن  والزبري ،ساملبن  والعالء حكيمبن  وعلقمة ،«الدعوة

 خازم التميميمن بني احلارث مع شيخ هلم، كام استوىل  111شخص، وانضم  1111مع 

 .(3)هـ(129)ذي القعدة  متيمبمساعدة قبيلته  باسم العباسيني الروذ عىل مرو

لناس عىل اختالف أوضاعهم وال ينفي هذا أهنم ساروا يف الدعوة العامة بني ا

ة الدعوة قائمة عىل الوصول إىل حتى العبيد واملوايل، وإنام ينبغي أن تكون خطَّ  ؛االجتامعية

 مفاتيح املجتمعات ومفاصل الشعوب، وهم صفوة الناس ونخبتهم وزعامؤهم.

ا منهم أو أقلهم، ع أهل الدعوة كام لو كان واحدا م مسلمكأي زعيم موهوب، تعامل أبو 

ما  -مع قلة كالمه وعظيم مهته وحدة ذكائه-وظهر ألهل الدعوة من تواضعه وأخالقه 

نفوس أتباعه، وملكهم بمواهبه وقوة  أيب مسلملقد هبرت شخصية  ؛جعلهم يتعلقون به

تحالفون به، فال كانوا ي؛ حتى عند شيعته الا صار من أعظم الناس منز» حتى ؛شخصيته

 .(4)«حينثون، ويذكرونه، فال يملون

أحسن العمل، ال سيام إن كان قد قام به  نْ ومن براعته اإلدارية أنه كان ُيسارع بمكافأة مَ 

                                                 
وتكون  ،فإهنا حتقق نجاحات ملموسة ؛ويف واقعنا املعارص اآلن نجد أن احلركات اإلسالمية إذا استوعبت هذه احلقيقة يف مسريهتا (1)

ا مهام  من موازين القوى، ويبدو اليمن مثاالا   ا عىل هذا، والعكس بالعكس.جيدا  جزءا

 .96د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 )قسم الصحيح(. 353، 1/356، وحممد طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي 1/369الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .313صالدينوري: األخبار الطوال  (4)
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ا إلعالهنا، كان أول أنه حني حشد أهل الدعوة متهيدا  الا فمن هذا مث ؛ا ألمرمبادرة وليس تنفيذا 

، وقد قام املرئيعبد اهلل بن  هو حية -ولة العباسيةوهو شعار الد-من أتاه يلبس السواد 

أتانا يف السواد فلك أول صافية  نْ : أنت أول مَ مسلمبذلك بمبادرة منه، فقال له أبو 

( خراسانعىل  )وايل األمويني سياربن  لنرصما استصفى قرٌص  ، فكان أوَل (1)هاينستصف

 .(2)بقرص حيةبعدئٍذ  فأعطاه إياه، وُعِرف

بن  ليامنسال سيام  ؛مع أهل الدعوة تعظيم شأن السابقني منهم أيب مسلمومن سياسة 

ا ما كان ينزل عن رأيه لصالح رأي  دون الرجوع إليه، وكثريا ا مهام  الذي مل يكن يقطع أمرا  ،كثري

أنَّ  إالَّ  ا، وإذا حرضت وفود للمصاحلة أو املفاوضة أو غري ذلك مل يربم معهم أمرا سليامن

هو األمري عىل  مسلمأن أبا  عىل الرغم منو ؛الا عا وفاويكون شاهدا  ،املجلس سليامنحيرض 

تقوم  أيب مسلمت سياسة كثري، وظلَّ بن  سليامنن الذي كان يؤمهم يف الصالة هو إف خراسان

 كثري.بن  سليامنعىل تقديم وتقدير مقام 

ا- أيب مسلموكان من سياسة  غري  خراسانأال يسمح لوجود حركة أخرى يف  -أيضا

ا لو اتفقت معها يف شعاراهتا ودعوهتا، ويبدو هذا طبيعي  ؛ حتى حركة الدعوة العباسية

أن يفرتق الناس فيتوزعون  خراسانا يف هذا اإلطار؛ إذ من شأن تعدد الدعوات يف ومفهوما 

، كام أن كل دعوة ال بد وأهنا ستأخذ من رصيد الدعوة األخرى، بني هذه الرايات والشعارات

مع ما يستلزم ذلك  ،ثم ستحاول كل دعوة أن تثبت بأهنا األحق واألوىل واألقدر واألصوب

 من املجهود ومن الطاقة املبذولة لالستكثار من معارك فكرية متبادلة، وكل ذلك يمثل خصاما 

 بأمر دعوة ما بل ربام كان الوضع أكثر خطورة لو أن قائاما  ؛واجهة األموينيوم من األنصارِ 

هذه األمور  لكِل إىل أيدي العلويني.  من أيدي العباسينيحينئٍذ إذ سيخرج األمر  ؛اكان علوي  

أال يسمح بحدوث  أيب مسلمىل مسار الدعوة كان من سياسة ع رثِ ؤَ يُ وغريها مما يمكن أن 

 يشء من ذلك.

بن  عبد اهللبن  معاويةبن  عبد اهللوقد تبدت هذه السياسة كأوضح ما يكون يف حركة 

                                                 
 أي أول مغنم كبري. (1)

 .235جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)
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 الكوفةقد ثار يف عبد اهلل (، وكان (1))الذي ُتنسب إليه طائفة اجلناحية ،أيب طالببن  جعفر

، وتورد املصادر أنه حظي بمساندة خراسانثم اهنزم إىل  فارسثم اهنزم ثم استوىل عىل 

وعبد  (2)زعيم الدعوة العباسية إبراهيمأخو اإلمام  أبو جعفر املنصورعباسية قوية قادها 

ثم حاول منها أن - خراسانه حني فشلت حركته واهنزم إىل نَّ لك ؛(3)عم اإلمام عيلبن  اهلل

 .(4)بل مات يف سجنه :وقيل .قتله :قيلو، أبو مسلم اخلراسايناعتقله  -دعوته يعيد إحياء

وإشغاله باحلروب يف  ،يف تأييده إتعاب اجليش األموي وقد يكون من هدف العباسيني

، ثم إن خراسانوضبط حركتهم يف  ،ليرتك املجال للعباسيني بتجميع قواهم ؛وفارس العراق

لريوا بصورة عملية إمكانات التأييد والنجاح والفشل  معاويةبن  عبد اهللالعباسيني شجعوا 

 .(5)لثورة تشبه ثورهتم املرتقبة

ا كان حريصا  خراسانود دعوات أخرى يف وج مسلمويف الوقت الذي حارب فيه أبو 

وإدخاهلا يف سياق الدعوة العباسية، وهبذا استفاد  ،عىل احتواء كل حركة دعوية أو إصالحية

ثم جتنب التفرق والتمزق الذي توجده  ،من القوى الضاربة للساخطني والثائرين بتوحيدهم

 .(6)الدعوة العباسية الزعامات غري القابلة لالنضواء حتت راية

ا، وأفضت سياسته وإدارته ومواهبه الشخصية إىل ا كبريا نجاحا  مسلمولقد نجح أبو 

، خراسانأجاب مجيع أرض » فيذكر أنه قد ليبالغ الدينوري؛ حتى إقبال الناس عىل الدعوة

ها، وأقصاها وأدناها، وبلغ يف ذلك ما مل يبلغه أصحابه من قبله، واستتب له سهلها وجبل

 .(8)له حلم ووقار وسكينة كان يقال: ظهر رجل من بني هاشم؛ حتى (7)«األمر عىل حمبته

                                                 
بن أيب طالب، وهو الصحايب امللقب بذي اجلناحني لبشارة  بن جعفر بن عبد اهلل بن معاوية نتساهبا إىل عبد اهللال« اجلناحية»سميت  (1)

اجلناحية فرقة غالية من فرق الشيعة ترى يف األنبياء واألئمة آهلة، ويكفرون بالبعث  أنَّ  إالَّ النبي  بعدما استشهد يف غزوة مؤتة. 

وما  235، وعبد القاهر البغدادي: الفرق بني الفرق ص126يف: اإلسفراييني: التبصري يف الدين صحلساب. انظر أفكار اجلناحية او

 . 6بعدها، واألشعري: مقاالت اإلسالميني ص

 .3/361، وابن حجر: لسان امليزان 33/213، وابن عساكر: تاريخ دمشق 2/3أبو نعيم األصبهاين: أخبار أصبهان  (2)

 .1/313الطربي: تاريخ الطربي ، و1/113ف البالذري: أنساب األرشا (3)

، والصفدي: الوايف 5/23، والذهبي: تاريخ اإلسالم 6/55، والذهبي: سري أعالم النبالء 33/213ابن عساكر: تاريخ دمشق  (4)

 .3/361، وابن حجر: لسان امليزان 13/333بالوفيات 

 .92د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (5)

 .55، 51د: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس صد. حسن أمحد حممو (6)

 .313الدينوري: األخبار الطوال ص (7)

 .1/311الطربي: تاريخ الطربي  (8)



 العباســيون األقوياء   

 

132 

 الغريبة الوصية

هبذه  خراسانلدى ذهابه إىل  اخلراساين مسلمأوىص أبا  إبراهيمأن اإلمام  الطربيأورد 

وانظر هذا احلي من  ،فاحتفظ وصيتي ؛ا أهل البيتإنك رجل منَّ  عبد الرمحنيا » الوصية:

وانظر هذا احلي من  ،هبم إالَّ فإن اهلل ال يتم هذا األمر  ؛بني أظهرهم وحلَّ  ،فأكرمهم اليمن

 نْ فاقتل مَ  ،فإهنم العدو القريب الدار ؛وانظر هذا احلي من مرض ،فاهتمهم يف أمرهم ربيعة

طعت أال وإن است ،وقع يف نفسك منه يشء نْ ومَ  ،كان يف أمره شبهة نْ ومَ  ،شككت يف أمره

وال ختالف هذا  ،فأيام غالم بلغ مخسة أشبار تتهمه فاقتله ؛ا فافعلا عربي  لسانا  بخراسانتدع 

 .(1)«وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني ،وال تعصه -كثريبن  سليامنيعني -الشيخ 

 ومثة شكوك تدور حول هذه الرواية:

ما يقرب من  هـ(125وهذه السنة ) الطربيبال إسناد، وبني مولد  الطربيذكرها  -1

وأخبار  كالبالذرياألخرى  مةتقدِ يف املصادر امل قرن من الزمان، وال ذكر هلذا النِص 

 .(2)الدولة العباسية، وال عربة بأن املتأخرين ذكروها فإنام هم ناقلون

من آل بيت  الرضاوهو القريش اهلاشمي الداعي إىل  إبراهيم كيف يدعو اإلمام -2

؟ كيف والعرب كانوا عصبة الدعوة؟ ثم كيف يأمر بقتلهم عريب إىل قتل العرب

 .(3)وقد أوىص يف بداية الرواية بتعهد اليامنيني وإىل درجة ما بني ربيعة

فإن  ؛عىل ما جاء يف هذه الوصية مل جترِ  أيب مسلم اخلراساينإضافة إىل أن سياسية  -3

يف صفوف  كثريين من املرضيني مسلموا لليامنية والربعية، وقبل أبو بُ تقرَّ  العباسيني

 .(4)الثورة

دخوهلا  إن هلجة القتل غريبة عىل دعوة تريد جتميع الناس حتت رايتها، ال سيام قبيل -1

 ال صناعة اخلصوم. فهي مرحلة االستكثار من األنصارِ  ؛مرحلة املواجهة مع عدوها

                                                 
 .1/311الطربي: تاريخ الطربي  (1)

)قسم الضعيف  9/313، وحممد طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي 55د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 نه(.واملسكوت ع

)قسم الضعيف  9/313، وحممد طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي 55د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (3)

 واملسكوت عنه(.

 .55، ود. فاروق عمر: الثورة العباسية ص59، 55د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (4)
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، واحلدائق وردت الرواية يف مصادر أخرى مبكرة مثل األخبار الطوال للدينوري -5

شككت يف  نْ مَ » وإنام بقتل ،والعيون، ومل يكن فيها النص املرصح بقتل العرب

 ، وهذا يشء يمكن فهمه وقبوله.(1)تصدى لطلب اإلمامة نْ أو بقتل مَ  ،«أمره

نفسه يف التودد  إبراهيمويساهم يف إسقاط هذه الرواية ما جاء من وصية اإلمام  -6

وأتألف  اليمنأمرين اإلمام أن أنزل يف أهل » :والتقرب منهم، والتي فيها للعرب

 :نفسه الطربييف رواية وهو قريب مما  «....، وال أدع نصيبي من صاحلي مرضربيعة

 . وقد ذكرنامها من قبل.«.والطف بمرض اليمناْدُع الناس إلينا وانزل يف »

 عكرمةأليب  العبايس عيلبن  حممدوهذه الوصية تتطابق مع الوصية القديمة من  -3

، ، وَتَوقَّ مرضف ربيعة، وتألَّ اليمنفاحلل يف أهل » والتي كان فيها: ،زياد الرساج

 «.وخذ بنصيبك من ثقاهتم

 الدعوة إعالن مباحثات

، وملا كان يف قرية هـ(129عىل رأس طائفة من أهل الدعوة إىل احلج ) مسلمخرج أبو 

 ،يأمره فيها بإعالن الدعوة هذا العام إبراهيميف طريق احلج وصلته رسالة من اإلمام  قومس

بن  وأناب عنه يف احلج قحطبة خراسانإىل  مسلمأبو  وبعث مع الرسالة راية النرص، فعاد

 .(2)خراسانليذهب إىل اإلمام بام معه من األموال ومن أخبار  ؛شبيب

- والعراق خراسانبد هنا من اإلشادة هبذه القيادة البعيدة عن مرسح األحداث يف  وال

ولكنها مطلعة عليه  -حيث مل تكن األخبار تصل إال بعد حني ؛ال سيام يف هذا الزمن البعيد

 بدقة يدل عليها اختيار هذا التوقيت إلعالن الثورة:

 فإذا نظرنا إىل هذا العام وما وقعت فيه من أحداث سنجد اآليت: 

عىل  هشامبن  سليامنفهي مل ختلص بعد من آثار ثورة  ؛قلق مكتوم : تعيش عىلالشام -1

التي  ،ويف القبائل العربية وما حدث من مقاتل يف البيت األموي ،حممدبن  مروان

 ا.أكثر املدن اضطرابا  وفلسطني محصطرف، وكانت  لكِل انحازت 

                                                 
 .55ص د. فاروق عمر: الثورة العباسية (1)

وحممد طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي ، 5/31، ابن األثري: الكامل يف التاريخ 1/316الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 )قسم الصحيح(. 1/356
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وقد بلغت املعارك بينهام  ،يطارد اخلوارج حممدبن  مروان: اخلليفة األموي العراق -2

، وحشد هلم جيش ضبارةبن  مرورماهم فيها بخرية قادته وجنوده، كعا ،ذروهتا

 .العراقوجيش  الشام

الثائر  أيب طالببن  جعفربن  عبد اهللبن  معاويةبن  عبد اهلل: يسيطر عليها فارس -3

 .ميةعىل بني أ

 الكرماينمن جهة، وبني  وايل األمويني سياربن  نرص: تشتعل بالنزاع بني خراسان -1

 من جهة أخرى. رسيجبن  واحلارث

 .اخلارجي أيب محزة: يشتعل بثورة احلجاز -5

 .و من اخلوارج، وهاحلرضمي امللقب بطالب احلق حييىبن  عبد اهلل: حيكمه اليمن -6

فعىل ما فيهام من احلروب بني القبائل وبعضها، وبني  واألندلس املغربوأما  -3

امتفرِ  دْ عُ ا مل يَ فإن أحدا  واخلوارج األمويني وهي البعيدة عن قلب  ؛هناأن ينظر يف شأ غا

 اخلالفة.

ا كان أكثر اضطرابا  مروانبن  لعبد امللكمنذ استقراه  بني أمية عمرِ فال يكاد يوجد عام يف 

 من هذا العام!

نجد بعض الروايات ترصح  ؛فاعل رئييسكعنرص  وكدليل عىل وجود القيادة يف احلميمة

إال التنفيذ  أيب مسلم اخلراساينفيام مل يكن دور  ،إبراهيمبأن كل التخطيط كان من لدن اإلمام 

 .(1)واملوهبة العسكرية

ان املالئم إلعالن الثورة فيه، ا لينظروا يف أمر املكوكان جملس النقباء قد عقد اجتامعا 

 وكان حمرض اجللسة عىل هذا النحو كام نقله صاحب أخبار الدولة العباسية:

 : انظروا يف املوضع الذي تبتدئون بإظهار أمركم فيه.كثريبن  سليامنقال  -

، عدة وافقوه عىل رأيه: نرى أن يكون أول ظهور أمرنا بخوارزمو فقال أبو النجم -

فإهنا بالد منقطعة عن نرص، فإىل أن يرسل إلينا عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتونا 

                                                 
، ود. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق 3/211ابن عساكر: تاريخ دمشق ، و123، 1/122البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 .23مي صاإلسال
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 يأتينا. نْ فنقوى عىل مَ  ؛ويكثر مجعنا

وقال  .هنا متوسطة بني مرو وبلخفإ الروذ : مرووالهز كعببن  موسىقال  -

من إخواننا، وهبا  اكثريا ا : فإن هبا خلقا زريقبن  وطلحة حريثبن  والعالء اهليثمبن  مالك

السلطان قد وهن أمره، وبمن نقاتله يقوينا عليه ويقوى بنا عليه، ومتى يقو هبا أمرنا يقو يف 

 غريها.

 ؟ حممد: ما تقول يا أبا كثريبن  لسليامن مسلمفقال أبو  -

 فإن قولنا هبا أعظم وعدونا أضعف. قال: ما أرى إال كام قال، -

 ؟ صالح(: ما تقول يا أبا املظفربن  ا باحلديث إىل كامل)متوجها  مسلمقال أبو  -

 ،تفرغ لكم سلطانكم روقال: إذا اْجُتثَّ األصل فال بقاء للفرع، إذا ظهرتم بغري م -

 وساعده عدوه عليكم.

 . والرأي أن نظهر بمرو صالحاحلق يا أبا  : قلَت مسلمفقال أبو  -

 .(1)فأطبقوا عىل ذلك ورضوا به

خبار األتباع يف كل هذه املناطق بموعد إعالن الدعوة، فأمر وبدأت الرتتيبات الالزمة إل

االنقباء باالجتامع بأهل دعوهتم، واإلرسال إليهم ليكونوا جمتمعني  مسلمأبو  يف  مجيعا

 .هـ(131مواضعهم إىل دخول )املحرم عام 

 املوعد قبل الدعوة إعالن

وصل إىل علمها ماذا ؛ حتى فيام يبدو هذه التحركات ن املخابرات األموية رصدتلك

عليه أن  -أحوزبن  وهو سلم- سياربن  نرصينوي القوم أن يفعلوا، وأشار أحد املقربني من 

اجتامع جيشه قبل أن يتجمعوا يف مكان واحد فيستفيد ب ؛سارع باخلروج إىل القوم وقتاهلميُ 

 وتفرق مجوعهم، وأخذت هذه الفكرة طريقها إىل التنفيذ.

، املظفربن  وكامل كثريبن  سليامنفوصل إىل  ،ب إىل الدعوة العباسيةغري أن اخلرب ترسَّ 

برضورة إعالن الدعوة قبل املوعد املحدد هلا وإال فشلت، فسارع أبو  أيب مسلمفأشارا عىل 

                                                 
 وما بعدها. 233جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)
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حيث املكان الذي اختاروه  ؛أهل الدعوة بالقدوم إىل قرية شنفري لكِل إىل اإلرسال  مسلم

كثري، فأقبل الناس إليهم، وجاءته بن  ا لسليامنا وتابعا ا حصينا وكان مكانا  ؛إلعالن الدعوة

من هذا املكان، وأقبل أهل  الا األقرب منز ا، وكان أول من وصل رجال خزاعةل تباعا األرسا

أيب ث الناس باجتامعهم فكثر سوادهم عند ، وحتدَّ الدعوة من كل وجه من نواحي مرو

 .(1)«مسلم

قرار أنقذت الدعوة من ثم هذه اجلاهزية والرسعة يف اختاذ ال ،هذه اليقظة وهذا التنبه

مصري جمهول، واحلقيقة أن افتقاد الكثري من احلركات والدعوات والثورات إىل هذْين 

ألهنا مل  ؛العاملنْي هو الذي وضع هنايتها، فكم من دعوة فوجئت بأن السلطة هتامجها وتفاجئها

جئت هبا ففو ،فهاومن َثمَّ مل تتوقع ترص   !تكن متلك معلومات من داخل أروقة السلطة

ة.  فانتهت عىل حني ِغرَّ

ا وفوق هذه الرسعة واجلاهزية، كان اختيار أهل الدعوة للمكان الذي ُيعسكرون فيه ذكي  

ا؛ إذ كان يف ديار القبائل اليامنية، التي متثل عصب الدعوة من جهة حيث يكثرون فيها، أيضا 

، وبمثل هذا القرار كانت الدعوة يف موضع سياربن  نرصوهي من جهة أخرى عىل توتر مع 

 يف موضع األزمة. سياربن  نرصالقوة، وكان 

الذي تداعت عليه  ،سياربن  نرصواحلقيقة أن املطالع هلذه الفرتة يكاد يرثى حلال 

كان من رجال الدهر حتى ولو  ،اهلموم، وانفتحت عليه اجلبهات، وصارت أكرب من طاقته

خون، وقد جاءت األخبار إىل نرص بأن جتمع أهل الدعوة ا وسياسة كام وصفه املؤرِ ا ورأيا حزما 

ة اصطيادهم فرادى، جاءته هذه األخبار وهو منشغل بمحاربة وقد فشلت خطَّ  ،قد تم بالفعل

ورهم فيام بلغه عن أهل الدعوة، فأمجع رأهيم عىل فشا ؛فجمع ثقاته» ،الكرماينجديع بن  عيل

ويأخذ رجاهلم ورؤساءهم  (2)جلأ إليها من أهل الدعوة فُيَبِيتَهم نْ ومَ  أن يبعث إىل قرى خزاعة

 قبل أن يتفاقم أمرهم.

: كان هذا الرأي يوم )صاحب اقرتاح إدراكهم قبل أن يتجمعوا( أحوزبن  فقال هلم سلم

 أرشت عليكم أقوى، ومل يفتكم بعد.

                                                 
 .313، 1/316، والطربي: تاريخ الطربي 231جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 ُيَبِيَتهم: أي يقتلهم ليالا، وعىل حني غرة. (2)
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 ،اليمن: إن فعلتم ذلك خالفتكم أحياء معقلبن  فلام اتسقوا عىل ذلك قال هلم عقيل

أن يدعوهم  ورأوا أنكم تريدون هضمهم وإذالهلم بدخولكم عليهم يف منازهلم، وال آمن

دوا، ولكني أرى أن تناظرهم  ذلك إىل أن يدخلوا فيام دخل فيه القوم، وُيَسِودوا كام َسوَّ

لوا لكم اإلقدام عليهم أقدمتم عليهم، وإن منعوكم عملتم عىل قدر  وتبعث إليهم، فإن َسهَّ

 .وربيعة اليمنذلك، وما أهون شوكة هؤالء إن كفت عنهم 

إىل  الكرماينقال هلم: ال جييبكم واهلل ابن  السمرقندي عمريبن  أن عاصم (1)فبلغنا

 .(2)«افانقىض املجلس عىل ذلك ومل يربموا فيه رأيا  .اإسالمهم، واحليلة بينكم وبينهم أبدا 

يف هذه  اض املجلس دون اختاذ قرارانفضنَّ لك إن الوضع كان يمثل أزمة بال شك،

يف موضع الضعف ويف  سياربن  نرصإذ ساهم هذا يف استمرار  ؛كان اخلطأ األكرب ةاملعضل

يف موضع االطمئنان عىل وضعه، وانتقاله إىل املبادرة  مسلمالفعل، وجعل أبا  موقع ردِ 

 لفعل.وا

فعسكر مع شيعته يف منازل اليامنية، وتتابع  مسلما، فسارع أبو وقتا  ومل ُيِضع العباسيون

ن فتداعوا ملا كان بينهم من والناس إليهم من أهل الدعوة ومن غري أهل الدعوة، فأما األول

ا إىل ديارهم حماربا  سياربن  نرصن فتتابعوا محيَّةا وأنفة أن يدخل ووأما اآلخر اتفاق عىل املوعد،

إعالن الدعوة يف  ا تأجيُل نزل بينهم واحتمى هبم، وهكذا اجتمع الناس حتى مل يكن ممكنا  نْ ملَ 

أمر  مسلميام أعلن أبو هـ. وقبل عيد الفطر بخمسة أ 129موعدها املحدد يف عيد الفطر لعام 

 :الدعوة، ولبس الثياب السوداء شعار الدعوة العباسية هو وأصحابه، وعقد اللواء الذي سموه

وهي كذلك ال ختلو من خليفة  ،اأبدا  ألن األرض ال ختلو من ظل   -عندهم-وذلك  «.الظل»

ق عىل وذلك ألن السحاب يطب «.السحاب» :عبايس أبد الدهر، ونرش الراية التي سموها

ُْم ُظلُِموا﴿ :، وتال قول اهلل (3)العباساألرض مثل دعوة بني  َوإِنَّ  ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ

ِهْم َلَقِديرٌ اهللَ  س وأقبل أهل الدعوة ، وما إن تم اإلعالن حتى تكاثر النا[39]احلج:  ﴾ َعىَل َنرْصِ

حتمل  وصلت رسالة من أيب سلمة اخلاللأنَّ  إالَّ  حتى صاروا قوة كبرية، وما هو ؛من كل وجه

                                                 
 الكالم عىل لسان صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية. (1)

 .235العباسية صجمهول: أخبار الدولة  (2)

للرضا « هاشمية»بطبيعة احلال، ففي هذا الوقت كان املعلن واملعروف أهنا دعوة « العباسية»هذا التأويل مل يعلن هبذه الرصاحة  أنَّ  إالَّ  (3)

 من آل البيت وال يعرف الناس أهنا عباسية، وإنام هذا هو مدلول هذه األسامء لدى أصحاب الدعوة العباسية.
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نِْدقوا عىل أنفسهم حال اجتامعهم إذ يساعدهم يف  ؛فإن هذا خري هلم ؛وصية من اإلمام بأن خُيَ

أطول فرتة  سياربن  نرصل احلرب مع ِج ؤَ صاه أن يُ إليهم، وأو سياربن  نرصانحياز كل خصوم 

 .(1)بل أن يرتك مساحة من الود معه ؛ممكنة، إىل هناية املحرم عىل األقل، وأال ُيْظهر له العداوة

إىل أهل الدعوة يف احلوارض اخلراسانية األخرى بأن  مسلمومن موقعه هذا بعث أبو 

وبأال يدخلوا يف قتال إال إن ُهومِجوا، وقد جاءت األنباء بام يرس من ظهور  ،عوةُيعلنوا الد

ظهور  دمجرَّ وغريها، إضافة إىل أنه وب وآمل الروذ ومرو والطالقان الدعوة وقوة أهلها يف نسا

أهل الدعوة انحاز إليها كثري من العبيد الذين كان انضاممهم إىل الدعوة يعني حتررهم من 

حتى بلغوا  يف ازدياداألمر هكذا  ، وصاروا قوة كبرية، وظلَّ العبودية كام أعلن العباسيون

 .(2)هـ 131عرشة آالف بحلول املحرم عام 

 خبراسان القوى خريطة يغريون العباسيون

يف يده،  -خراسانوهي عاصمة - وصارت مرو رسيجبن  احلارث الكرماينبعدما َقَتل 

ه إلي ثالثة جيوش كلها عادت مهزومة، ويف هذا اجليش األخري جرى  سياربن  نرصه َوجَّ

حتى لقد مات من جيش نرص سبعامئة ومن جيش  ؛القتال بني الفريقني كأشد من سابقيه

، عىل الرجال واالستكثار من األنصار يف االستحواذ مسلمثالثامئة، وهنا احتال أبو  الكرماين

منهام قد أصاب من اآلخر وحيتاج  الا  تأكد أنه ال مدد سيأيت إىل الفريقني املتحاربني وأن كفلامَّ 

 املرضية عىل مناطق العرب النرصة، َألَّف رسالة عىل لسان اإلمام، وأرسلها مع رسول يمر  

فال تثقن  ؛وال خري فيهم ،ال وفاء هلم اليمنأهل  إين رأيُت » ( وفيها:سياربن  نرص)أصحاب 

ا وال ولئن بقيت ال أدع هلم شعرا  ،فإين أرجو أن يريك اهلل ما حتب ،وال تطمئن إليهم ،هبم

( وفيها كالم نفس الكرماينآخر إىل مناطق العرب اليامنية )أصحاب  الا رسوثم يرسل  «.اظفرا 

اولكن يف شأن املرضية، فصار بذلك هوى الفريقني  ،هذه الرسالة . (3)وموضع أملهم مجيعا

ا بني الفريقني، وملا رأى الفريقان كثرة عددهم يف جيشه ونزل حاجزا  مسلموأقبل أبو 

 .(4)هابوهم

                                                 
 .1/313الطربي: تاريخ الطربي ، و233 – 235أخبار الدولة العباسية صجمهول:  (1)

 .1/313الطربي: تاريخ الطربي ، و251 – 233جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

 .235، 2/231وما بعدها، وابن ظافر األزدي: أخبار الدول املنقطعة  1/313الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/311الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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ا بني فريقني من املسلمني من هذا الظهور أنه بدا كمن منع حربا  ممسلولقد استفاد أبو 

 رثِ ؤَ تُ  خراسانكقوة علنية يف  مسلمأنه ومنذ هذه اللحظة ظهر أبو  األهمَّ أنَّ  إالَّ  وأطفأ فتنة،

خريطة  اآلن سيغري العباسيون وينبغي أن حيسب هلا كل حساب.. ومنذ ،عىل مسار األحداث

 .خراسانالرصاع يف 

، وال (1)إىل هذا التحالف الكرماينبالتحالف معه، فأجابه  الكرماينإىل  مسلمأرسل أبو 

يطلب  الكرماينكالصاعقة، فأرسل إىل  سياربن  نرصا كهذا نزل عىل رأس شك أن خربا 

)العاصمة(، وأكثر من ذلك أنه أعلن تنازله عن احلكم كله  الصلح معه ويتنازل له عن مرو

وخرج  ،رماينالك(، فوافق قدياما  الكرماين)وكان هذا طلب  خيتاره الناس من ربيعة نْ وتولية مَ 

 .(2)إليه يف مجع من فرسانه ليكتبوا وثيقة هبذا

ا استعمل كل ما قدر عليه من وسائل وحيل  الكرماينحتى يقنع  ،ال نشك يف أن نرصا

عىل  ،سياربن  نرصمع جمموعة قليلة إىل  الكرماينإذ من املثري للشك أن خيرج  ؛هبذا الصلح

 أيب مسلممن  العداوة الطويلة والدماء الكثرية التي سالت، هذا يف حني أنه مل يرَ  الرغم من

ا جيعله يفكر يف إهناء هذا التحالف إىل حتالف مع عدوه اللدود، كيف استطاع نرص إقناع  رش 

إىل حتالف نرص؟ هذا ما ال  أيب مسلمك حتالف إىل تر الكرماينهبذا؟ وما الذي دفع  الكرماين

ا بذل من املساعي  نجد إجابة واضحة عنه فيام بني أيدينا من مصادر، ونميل إىل أن نرصا

 إليه. الكرماينوالوسائل والرسائل والرسل واملواثيق املغلظة ما طمأن 

ه  رماينالكإذ ما إن أبرص ثغرة يف جمموعة  ؛ر ليشء آخربِ دَ ا كان يُ إال أن نرصا  حتى َوجَّ

يف جمموعة من الفرسان، فدار بينهام قتال غري  (3)رسيج اخلارجيبن  احلارثبن  إليها حاتم

 . (4)الكرماين عيلبن  طويل ُقتِل فيه الزعيم الكبري جديع

وفر هبذا األسلوب وبيد غريه يُ  الكرماينظنَّ أن إهناء النزاع مع جديع  سياربن  نرص لعلَّ 

                                                 
 .362الدينوري: األخبار الطوال ص (1)

 .1/315الطربي: تاريخ الطربي ، و362الدينوري: األخبار الطوال ص (2)

بن رسيج لدى دخوهلام مرو، وهكذا تفعل  بن سيار بعد أن قتل الكرماين أباه احلارث بن رسيج إىل نرص بن احلارث لقد انضم حاتم (3)

بن سيار عىل  حلفاء الكرماين، صار االبن حليف نرصمن بن سيار و ب من أشد أعداء نرصإذ بعدما كان األ ؛تقلبات السياسة

 الكرماين!!
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 .أيب مسلموالتفرغ هلذا اخلطر اجلديد  ،فرصة ممتازة إلهناء الرصاع بينهام

ومن َثمَّ عىل  ؛اليامنية ورث زعامة أبيه عىل قبائل األزد الكرماينجديع بن  عيل نَّ لك

ا، أنصار أبيه من اليامنية والربعية وبعض املرضية ا،وورث فوق ذلك ثأر أبيه  أيضا  دْ عُ ومل يَ  أيضا

 !أيب مسلم اخلراساينه سينحاز إىل حلف يف أن ك  من َش 

شخصية أخرى سامهت يف تغيري موازين الرصاع املتوتر، وهي  خراسانثم ظهرت يف 

 ،من اخلوارج قيسبن  ؛ كان شيبان من أتباع الضحاكسلمة احلروريبن  شخصية شيبان

- التي فشلت معاويةبن  عبد اهللإىل ثورة  ، ثم انضمَّ العراقوالذي انتهت ثورته بالفشل يف 

ا بن  ن احلروري فكان أول من اجتذبه إىل فريقه عيل  .. ظهر شيباخراسانوهرب إىل  -أيضا

ى مركزه، وهبذا صارت  الكرماينجديع   بني ثالث جبهات قوية: خراسانَفتََقوَّ

 وأتباعه. ، ومعه شيبان احلرورييف مرو الكرماينجديع بن  عيلجبهة  -1

 .الوايل األموي يف نيسابور سياربن  نرصجبهة  -2

 .(1)وأهل الدعوة العباسية فيام حول مرو أيب مسلم اخلراساينجبهة  -3
أيب مسلم ، كذلك جبهة إذ هي املمثلة لبني أمية ؛فهي واضحة سياربن  نرصهة ا جبأمَّ 

بن  عيلبجبهة  بعض الغموض حييطأنَّ  إالَّ  اجلديدة، الذي يمثل الدعوة اهلاشمية اخلراساين

عىل األقل، بينام شيبان  خراسانجديع طامح لزعامة بن  عيلذلك أن  ؛الكرماينجديع 

عروف وكان أصحابه ُينادون عليه بأمري املؤمنني كام هو امل ،طامع يف اخلالفة ذاهتا احلروري

 ؛وشيبان احلروري الكرماينبن  عيل، وال نعرف بالتحديد كيف كان االتفاق بني عن اخلوارج

وكان ُينادي  ،جديعبن  عيلغري أن املؤكد أن شيبان كان حيظى بتوقري كبري وهو يف حلف 

 ،، فهل كان ثمة اتفاق بينهام عىل أن ينرصه هذا يف طلب اخلالفة(2)«فةُيَسلَّم عليه باخلال»و

ض للغايات واألهداف النهائية؟ ا مل يتعرَّ ا مرحلي  ؟ أم كان اتفاقا خراسانوينرصه هذا يف طلب 

 عنه فيام بني أيدينا من مصادر.. فاهلل أعلم! شيئااهذا ما مل نجد 

سنرى وجوه السياسة كأوضح ها من أحداث وبالنظر إىل شأن هذه اجلبهات وما كان من

                                                 
 .113د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (1)

 .1/322الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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إذ تفاعلت األحداث وانقلبت املواقف، وانعكست التحالفات، وكل طرف خيطط  ؛ما تكون

 ملصلحته وهو حيذر اآلخرين.

  جميب وال يستغيث نصٌر

هو اخلطر األكرب يف  أيب مسلمأن خطر  سياربن  نرصببصرية السيايس احلاذق أدرك 

بالده، وأنه من املمكن جتميد وتأجيل كل اخلالفات والرصاعات إال هذا اخلطر املجهول، 

وال يستطيع اإلمساك بخيوطها قد صارت  ،االغامضة التي كان يلمحها رس   فالدعوة اهلاشمية

 ؛ت التي يمكن التفاهم معها باألموال أو الوالياتقوة كربى، وهي ليست من جنس احلركا

بل هي دعوة تطلب أمر اخلالفة نفسه، ثم إنه ليس يف حالة تسمح له بمحاربتها وحده، 

منقسمة عليه، وجيشه ال يكاد خيرج من نزاع حتى يدخل يف آخر، فال طاقة له هبذه  وخراسان

منذ تلك اللحظة يف إرسال  سياربن  نرصا ولغريه بدأ هذ لكِل الدعوة الفتية اجلديدة، 

 استغاثاته ومناشداته.

 :الا قائ حممدبن  مروانفأرسل إىل اخلليفة 

ــرٍ  َمــاِد َوِمــيَض مَجْ  َأَرى َخَلــَل الرَّ

 

امُ    َفُيوِشـــــُك َأْن َيُكـــــوَن هَلـَــــا رِضَ

ـــْذَكى  ـــالُعودين ُت ـــاَر ب ـــإِنَّ النَّ  َف

 

ــــــا َوإِ   هُلَ ــــــْرَب َأوَّ ــــــاَلمُ النَّ احْلَ  َك

ـــإِنْ   ـــئُ مَلْ ُتْطفِ  َف ـــنِ وَه ـــَحرْ  ا جَتْ  اَب

 

 ُغـــــالمُ ا الْ هَلـَــــ يُب َيِشـــــ ةا ُمَشـــــِمرَ  

ِب َلْيَت ِشْعِري َفُقْلُت    ِمَن التََّعج 

 

ـــــــــامُ   ـــــــــُة َأْم نَِي ـــــــــاٌظ ُأَميَّ  َأَأْيَق

ـــــا  يــــنِِهُم نَِياما
 َفــــإِْن َكـــــاُنوا حِلِ

 

ـــ  ـــوا َفَق ـــْل ُقوُم ـــامُ َفُق ـــاَن اْلِقي  ْد َح

ــرِ   ــفِِف ــِرَح  نْ ي َع ــ ِك الِ ــويِل  مَّ ُث  ُق

 

ـ ِب َعـرَ الْ وَ  المِ ْسـ اإلِ ىَل عَ    (1)المُ السَّ

 العراقبقمع ثورات  الا ولكنه كان مشغو ؛الا ، يف الواقع، مل يكن غافمروانعىل أن  

، وقد وصلته هذه (2)التي تكالبت عليه من كل جهة ،ومرص واليمن واحلجاز واجلزيرة

الشاهد يرى ما ال يرى الغائب » عليه بقوله: ، فردَّ (3)محصالرسالة وهو خيمد ثورة أهل 
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 .(2)«ِقبَلك (1)فأحسم الثؤلول

، وهو الذي ترجع إليه أمور العراقعىل  ، وايل األموينيهبريةبن  عمربن  يزيدفكتب إىل 

 :الا ، قائخراسان

ــغْ  ــْوِل َأْصــَدُقهُ  َأْبلِ ــَد َوَخــرْيُ اْلَق  َيِزي

 

 َكـــِذِب َوَقـــْد َتَبِينْـــُت َأْن اَل َخـــرْيَ يِف الْ  

ـا   بَِأْن ُخَراَساُن َأْرٌض َقـْد َرَأْيـُت هِبَ

 

ا َلـو   ْفـَرَخ َقـْد ُحـِدْثَت بِاْلَعَجـِب أ َبْيضا

ْت   َــــا َكــــرُبَ  إاِلَّ َأهنَّ
ــــَراُخ َعــــاَمنْيِ  فِ

 

ـــِب   َغ ـــَن بِالزَّ بِْل ـــْد رُسْ ـــْرَن َوَق ـــا َيطِ  مَلَّ

ـــا  ـــنَّ هِبَ ـــْل هَلُ َت ـــْرَن َومَلْ حُيْ
ـــإِْن َيطِ  َف

 

ـــْبنَ   ـــِب  ُيْلِه ـــاَم هَلَ ـــْرٍب َأيَّ اَن َح ـــرَيَ
 (3)نِ

وكانت العالقة بني الرجلني سيئة  .وليس عندي رجل ؛ال غلبة إال بكثرة :يزيدفقال  

لديه من اجلنود ملواجهة ثورات  نْ مَ إىل باحتياجه  الا ومضطربة، لذا مل يفكر يف إنجاده متعل

 .(4)العراقيف  اخلوارج

 :حممدبن  مروانوأرسل نرص استغاثة أخرى إىل 

ــبَ مُ  نْ َمــ ــعَ  غٌ ِل ــ امَ َمــي اإلِ نِ  يذِ الَّ

 

ــــ  ــــ امَ َق ــــ رٍ مْ أَ بِ ــــنِيٍ َس  عِ اطِ َب

ــــيِن إِ   ــــ يرٌ ذِ  َن ــــ َك َل ــــوْ دَ  نْ ِم  ةٍ َل

 

ـــ  ـــ امَ َق ـــو رَ ا ذُ هِبَ ـــ مٍ ِح  عِ اطِ َق

 ىَل بِ اْلـ يـهِ فِ  (5)َج هْنَـأَ  نْ أَ  ُب وْ الثَّ وَ  

 

 عِ انِ الصَّ  ةِ يلَ ي احْلِ  ذِ ىَل ى عَ يَ عْ أَ  

ــكُ    ْت َقـــزِ مُ  دْ َقـــا، فَ هيَ ارِ دَ ا ُنـــنَـّ

 

ــ عَ َســاتَّ وَ   ــ الرَّ ىَل َعــ ُق رْ اخْلِ  عِ اِق

 .(6)ومل يكن مصريها أفضل من سابقاهتا 

 نْ ومَ  الكرمايند يكون بني ا قليمنع حتالفا  سياربن  نرصوباملوازاة مع هذه الرسائل اجتهد 

، ثم خاف أكثر من ذلك أن ينضم الربعية إىل هذا احللف أيب مسلموراءه من اليامنية وبني 

 الكرماينا وصار بال قوة، ولئن كانت العداوة مشتعلة بينه وبني فيكون األمر قد انتهى تقريبا 
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 إىل حماولة حتييد الربعية، فأنشد يقول:  الا فلقد سارع أو ؛نيةزعيم اليام

ـــــَوهتم ـــــْرٍو وإْخ ـــــَة يف َم ـــــغ ربيع  أْبل

 

ــل أن ال َينْفــع الَغَضــُب    فَلْيغضــبوا قب

 َوْلينصبوا احلرَب إن القـوَم قـد َنَصـبوا 

 

ق يف حافاهتــــا احلَطــــب  ــــا حُيــــرَّ  حربا

ــون احلــرَب َبينكمــو  ــا بــاُلكم َتلَقح  م

 

 حِلجــا عــن فِْعلكــم َغَيــبكــأن  أهــل ا 

ـــــد أظلَّ   ا ق ـــــدو  ـــــون ع ـــــووَترْتك  كم

 

ــــب  ــــٌن وال َحَس ــــب ال ِدي ــــا َتأش  مم

ـــــا فنعـــــرفهم   ليســـــوا إىل عـــــرب من

 

ـــبوا  ـــم نس ـــوايل إن ه  وال صـــميم امل

ـــا مـــا ســـمعُت بـــه  ا يـــدينون دينا  ِقـــْدما

 

ســول ومل َتنــزل بــه الُكتــب   عــن الرَّ

ــائ  ــن َيكــن س ــنهم الا فم ــل ِدي ــن أْص  ع

 

ـــإن  دينَ   ـــل العـــربف  .(1)همـــو أْن ُتْقت

، وغدر نرصـ بـه، وانحيـاز ابنـه إىل الكرماينر الرصاع مع ثم كان ما كان من أمر تطو    

 .أيب مسلمجبهة 

 ةالعباسي للدعوة سياربن  نصر مواجهة

إىل املستوى  سياربن  نرصه بعد الفشل عىل املستوى السيايس، مستوى الزعامء، توجَّ 

اك سياربن  نرصإذ بعث  ؛الشعبي اء والُنسَّ ا للحروب كان معارضا  نْ ومَ  ،إىل املتفقهني والُقرَّ

وزعمتم أهنا فتنة  ،كم كرهتم مشاهدتنا يف حربنا هذه، وقال: إنالداخلية بني نرص والكرماين

القاتل واملقتول فيها يف النار، فلم نردد عليكم رأيكم يف ذلك، وهذا َحَدٌث قد ظهر 

بحرضتكم: هذه املسودة وهي تدعو إىل غري ملتنا وقد أظهروا غري سنتنا، وليسوا من أهل 

اط (3)وأغتام، علوج رءوسويعبدون ال ،(2)قبلتنا يعبدون السنانري  العرب (4)وعبيد وُسقَّ

وا فلنتعاون عىل إطفاء نائرهتم واملوايل. َفَهُلم 
وقمع ضاللتهم، ولكم أن نعمل بام يف كتاب  (5)

يف واجلد معه  أيب مسلمفأجابوه إىل مظاهرته عىل حرب  «. وسنة نبيه وسنة العمرين بعدهاهلل

 .(6)ذلك، وتنفري الناس منه

                                                 
 .5/221ابن عبد ربه: العقد الفريد ، و361، والدينوري: األخبار الطوال ص1/132البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 السنانري: مجع سنور، وهو القط. (2)

ا (3) ، وهو الرجل الذي ال يفصح شيئا  .أغتام: مجع ُغْتمي 

اط: مجع ساقط. (4)  ُسقَّ

 تنة.النائرة: اهلوجة أو الف (5)

 .291جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (6)



 العباســيون األقوياء   

 

144 

إذا ؛ حتى الا إهنا سرية املستبدين يف كل زمان، أال حيفلوا بعلامء الدين وال يلقوا هلم با

ةأن أنقذوا  :وقعوا يف أزمة سارعوا إليهم انتهت الفتنة أن نحكم  ولكم علينا إن ،والبالد األُمَّ

 ؛ال يدرك أمور السياسة نْ والنساك مَ  وعىل اجلانب اآلخر فال شك أن يف املتفقهني .برشع اهلل

ال سيام إن ُصِور له األمر عىل أهنا فتنة تسيل فيها دماء املسلمني، فهو يسارع إىل إطفاء هذه 

فيها، وقد رأينا يف عاملنا املعارص كيف يستخدم  الفتنة دون أن يعمل جهده يف تبني وجه احلِق 

 ،باعتبارها فتنة هتدد البالد والعباد ؛رات الشعبيةالطغاة املستبدون بعض العلامء يف إمخاد الثو

 وتسيل فيها الدماء، وكذبوا: فام هدد بالدنا ودمرها وأسال دماء أهلها إال هم أنفسهم!

َذَكر فيه أن قصد  ؛ا ابتغاء توحد القوم حوله ضد هذه الدعوةشعرا  سياربن  نرصكام أنشد 

 عىل اجلملة:  لعربهؤالء إهالك ا

ا يَ وْ قَ   هِ ُت بِـعْ مِ ا َسـيناا َمـدِ  ونَ ينُ دِ ما

 

ُس  نِ عَ    ُكتـبالْ  هِ بِـ ْل زِ َتنْ  ملْ وَ  ولِ الرَّ

 مُ هُ ِدينِ  ْصلِ أَ  نْ عَ  الا ائِ َس  نْ َيكُ  نْ مَ فَ  

 

 عـــربالْ  َل ْن ُتْقْتــو أَ ُمــينَهُ دِ  نَّ إِ َفــ 

 بأيب مسلم، وخشوا من تأثريها البالغ، ومل ينزل أقلقت هذه الدعاية بالتحديد العباسيني 

 مسلمإذ الطعن يف العقيدة أنفذ يف النفوس من غريه، فسارع أبو  ؛غمل كام نزل به يف هذا احلني

 مسلمأن جيمع أبو  أيب سالمبن  جلمع أهل الرأي من النقباء وطرح األمر عليهم فاقرتح أسلم

اأهل املعسكر   ،وإقامة احلق والعدل ،، ثم ينادي فيهم أنه يدعو إىل كتاب اهلل وسنة رسولهمجيعا

م عىل غري بأهن سياربن  نرصوأنه يبايع عىل ذلك هو ومجيع أهل الدعوة، وهبذا تنتهي دعاية 

ابأن جيتمع أهل املعسكر  مسلمملة اإلسالم، واتفقوا عىل هذا الرأي، فنادى أبو  صباح  مجيعا

فبعث جواسيس إىل معسكر العباسيني  سياربن  نرصالغد ألمر مهم، وبلغ أمر الدعوة 

 سياربن  نرصيا معرش املسلمني بلغنا أن » :مسلمالستطالع األمر، وملا جاء الصباح نادى أبو 

، وأنكم تستحلون املحارم، وال تعملون اإلسالما فخربهم بأنكم عىل غري دين مجع قوما 

 اإلمامبكتاب اهلل وال سنة نبيه ، يريد بذلك ليطفئ نوركم، ويؤلب عليكم الناس، وقد كان 

أمرنا وتوالت كتبه إلينا بأن ندعو الناس إىل كتاب اهلل وسنة نبيه والعمل بذلك، وإظهار 

ر اجلور، وأن أبايع الناس عىل ذلك، وأنا أول من بايع عىل كتاب اهلل تعاىل وسنة العدل، وإنكا

، خذ بيعتي األقوياء منوأخذ احلق  ،نبي اهلل والعمل باحلق والعدل ودفع الظلم عن الضعفاء

بام أعطيت  وميثاقه لتفنيَّ  وقال: عليك عهد اهلل ،(. فأخذ بيعتهكثريبن  سليامن) «حممديا أبا 
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قال: نعم. ثم تتابع أهل الدعوة عىل البيعة حتى شمل كل من يف املعسكر، وقد  ؟من نفسك

اك هبذا فوجئ اء والن سَّ بل إن منهم من  ؛أيب مسلمفأمسكوا عن الطعن يف العباسيني ويف  ؛الُقرَّ

 .(1)سياربن  نرصانحاز إليهم، وفشل تدبري 

إىل احلوار، فأرسل رجلني من بني ليث ومن باهلة إىل  سياربن  نرص مع هذا الفشل جلأو

لسؤاله عن هذه الدعوة، وقد اندهش الرسوالن حني َعِلام بأهنم يقيمون الصالة  أيب مسلم

إنكم ال تصلون وإنكم تعبدون  :اواهلل ما ُكنَّا نحسبكم تصلون... كان يقال لن» وقاال:

علمنا أن ما قيل فيكم  ؛ا لديكم( تصيل ورأينا السنور مهينا مسلمفلام رأيناك )أبا  .السنانري

ملجلس املناظرة، وَبنيَّ أنه  كثريبن  سليامنكبار الدعوة وعىل رأسهم  مسلموأحرض أبو  «.باطل

، فحاوال معرفة حممدمن آل  للرضاعىل كتاب اهلل وسنة نبيه وعىل املبايعة يدعو لدعوة احلق 

إن أجبتامنا ووثقتام له » :مسلمبل قال هلام أبو  ؛زعيم هذه الدعوة من آل البيت فلم يمكنهام

وأعطيتامنا ما نطمئن إليه منكام مجعنا بينكام وبينه، فأما أن ندلكام عىل صاحبنا وأنتام مقيامن عىل 

وأعلن أن نسبه  ،وأظهر هلام الزهد والتواضع وجترد من األحساب واألنساب «.ام فالباطلك

هو الدين وأن حسبه هو نرصة آل البيت ال غري، وهبذا ارتفع بدعوته فوق العصبيات 

 (2)خيربانه بأن عدوه هذه املرة إنام هو داهية! سياربن  نرصالرجالن إىل  والقبليات، فعاد

ومنهم موىل  ؛أرسوا مجاعة من أتباع األمويني أن العباسيني الطربيرواية عند ويف 

ثم دعاه  ،وحُيسن إليه ،يعاَلج موىل نرص من جراحهأن  مسلمفأمر أبو  ،نفسه سياربن  لنرص

وإن كرهت فارجع إىل  ،إليه فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل يف دعوتنا فقد أرشدك اهلل

وأن تقول فينا ما رأيت. فاختار  ،وأعطنا عهد اهلل أال حتاربنا وأال تكذب علينا ،اموالك ساملا 

فإنا عندهم  ؛عنكم أهل الورع والصالح ا سريد  إن هذ :مسلمالرجوع إىل مواله، وقال أبو 

واهلل ما ظننت استبقاك  ،قال نرص: ال مرحبا بك سياربن  نرصعىل غري اإلسالم. فلام َقِدم عىل 

 ،القوم إال ليتخذوك حجة علينا. فقال: فهو واهلل ما ظننت وقد استحلفوين أال أكذب عليهم

اويذكرون اهلل  ،ويتلون الكتاب ،أذان وإقامةإهنم يصلون الصلوات ملواقيتها ب :وأنا أقول  كثريا

ولوال أنك موالي أعتقتني من  ،وما أحسب أمرهم إال سيعلو ،ويدعون إىل والية رسول اهلل 

                                                 
 .293 – 291جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .253 – 251جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)



 العباســيون األقوياء   

 

146 

ر مع أرسى لرسية من جيش تكرَّ نفسه وألقمت معهم. واحلال  ،الرق ما رجعت إليك

فأرسل إليهم رسية هزمتهم  ؛بأيب مسلمغاثوا فاست ،آذت أهل قرية طوسان سياربن  نرص

 . (1)وأرست منهم، فداوى جرحاهم ثم أفرج عنهم

، وكان ممن استجاب لدعوة ا اسمه حيةا فصيحا آخر واعظا  الا ثم أرسل إليهم رج

ن هذه املرة مثل السابقة تقصد الفهم والتعرف عىل هذه ثم انفصل عنهم، ومل تك ،العباسيني

 ،لقد أوىص نرٌص حيَة بأن يسائله عن انحياز العبيد إليه؛ حتى بل كانت هجومية ؛الدعوة

 وهل يرض هروهبم من مواليهم، وعن جتاوزات وقعت من أصحاب الدعوة يف مدن نسا

التي ال  ؛، وعن انحيازه لقبائل اليامنية يف اهتام له باحلزبية والعصبية والقبليةوآمل وطالقان

أبا أنَّ  إالَّ  تتفق مع دعوة اإلسالم، وقد أفاض حية يف عرض هذه العيوب بأسلوب فصيح

ا منهم، كره أحدا أما العبيد فلسنا نُ » :لكنه بليغ كذلك، قال ؛عليه بكالم قليل موجز ردَّ  مسلم

فمن أراد مواله فشأنه، وإن أنفذتم أحكامنا حكمنا بينهم وبني مواليهم باحلق، وأما أهل نسا 

ولكنهم أمة ُأِريد ظلمهم  ؛فإن الذي كان منهم مل يكن عن رأينا وال بأمرنا ،وطالقان وآمل

 اليمن اإلمام أن أنزل يف أهل فال حجة عليهم... ونعم أمرين ؛وسفك دمائهم فامتنعوا

 .(2)«دع نصيبي من صاحلي مرضأ، وال وأتألف ربيعة

وهبذا نفى عن نفسه هتمة العصبية، وذنب حتريض املوايل عىل اهلرب من مواليهم، 

عام فعل أهل الدعوة من جتاوزات مع التامس العذر هلم وتربئتهم من الذنب  يةسئولوامل

 وا بالعداوة.ءباعتبار أهنم الذين ُأريد االعتداء عليهم ومل يبد

حتى بلغوا  ؛زاد هذا يف إقبال العبيد عليه ؛وملا شاعت هذه اإلجابة السديدة بني الناس

ثم زادت إىل أربعة،  ،اثة دراهم يومي  كرمهم ويعطي الواحد منهم ثالفكان يُ  ،سبعة آالف

، وكذلك سياربن  نرصا للثأر من وإما طلبا  ،يف الدعوة ةا رغبوكذلك زاد إقبال اليامنية إم  

 .(3)ا، وإقبال العديد من ُمرض أيضا إقبال الناس من ربيعة

 ا!يف هذا األسلوب أيضا  سياربن  نرصوعىل هذا فشل 
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 األموية خراسان تاريخ من األخرية الصفحة

الفعل واالنتظار، وحتركوا نحو املبادرة، فاجتمع  خانة ردِ  بعد هذا احلوار ترك العباسيون

ويدعوهم إىل  ،خراسانراسلوا الفريقني املتحاربني يف النقباء وأهل الدعوة وقرروا أن يُ 

من جهة أخرى، وكان يف عرض الدعوة  الكرماينمن جهة وجديع  سياربن  نرصدعوهتم، 

ا- وفيه ،االنحياز إىل اليامنيةمزيد من التربؤ من هتمة العصبية و سياربن  نرصعىل   -أيضا

أحد  مسلم، فأرسل أبو )قوم نرص( واجتذاب هلم إىل صف الدعوة تأليف لقلوب املرضية

( قريظبن  وهو الهز-نقباء الدعوة  عوه إىل الدخول يف يد سياربن  نرصإىل  -)امُلرضي 

 ،وأنه سيظل اإلمام يف الصالة ،الدعوة، وُيعلمه بأنه إن فعل فمكانته حمفوظة وقدره معلوم

ا رفض قائنَّ لك ،أيب مسلمحتى عىل  ،ومن له األمر والنهي أنت!  العشريةبئس وافد » :الا نرصا

ال وال كرامة... ، عيلَّ ويتقدمني والسلطان يف يدي والنعمة  ،يدعوين صاحبك إىل أن يعزلني

 .(1)«ما أفلح من غررمتوه

 احلاكما يف هذه الرؤية، فمن يملك القوة هو كان حصيفا  سياربن  نرصوالواقع أن 

: ال جيتمع سيفان يف ا يف احلكم، وكام قيل يف حكمة العربالذي ال يرض معه رشيكا  ،الفعيل

وستأيت احلوادث بام يؤكد أن من َقبِل هذا العرض مل حيصل عىل يشء من هذا  غمد واحد،

 آخر األمر.

ملزيد من التربؤ من هتمة - مسلمأبا نَّ بيد أ بام حدث، مسلموأخرب أبا  قريظبن  الهز عاد

نَّ لك ا آخر،أرسل وفدا  -ومن إقامة احلجة عىل نرص لقلوب املرضيني العصبية ومن التأليف

 .(2)وقطعوا بذلك آخر فرص املوادعة ،أهل جملس نرص سبوهم وشتموهم

ودون الدخول  ،اطوعا  خراسانعن  سياربن  نرصأن ينزل هلم  كان األفضل للعباسيني

بدأ يف مراسلة الطرف اآلخر املنتظر  أن إالَّ  أيب مسلمهذا مل يتيرس، فام كان من نَّ لك يف حرب،

لليامنية، فبعث أبو  هزعامة أبي الذي ورث ،الكرماينجديع بن  عيلوصاحب الثأر، وهو 

، فعرضا عليه أمر الكرماينبن  عيلإىل  كثريبن  سليامنومعه  أيب سالم البجيلبن  أسلم مسلم

 عىل ها له يف حربوسيكون عونا  ،اسانخرا عىل سيجعله أمريا  مسلموأعلامه أن أبا  ،الدعوة
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قد سمعت أباك يوم وقع بينه » كثري:بن  سليامنثم قال له  .عدوه، وأن هذا كله بأمر اإلمام

، ولو أن راية ترفع، أين حممدوبني نرص ما وقع من التباعد يقول: هلفي عىل قائم يقوم من آل 

ا، فحممددعاة آل  نجح الرسوالن فلم خيرجا من عنده  وقد «.كان يتمنى ما أتاك اهلل به عفوا

 .(1)حتى أجاهبام إىل قبول الدعوة، فأخذا بيعته

األب أبا  الكرماينوقد نزل هذا اخلرب عىل رأس نرص كام نزل قبل شهور خرب إجابة 

حتى تتابع  مسلمأبا  الكرماينبن  عيلفام إن أجاب  ؛هذه املرة كانت أقسىأنَّ  إالَّ  ،مسلم

نفسها عىل أمر الدعوة وينضمون إليه، فحاول نرٌص املحاولة السابقة  مسلماليامنية يبايعون أبا 

إن احلرب كانت بيننا عىل احلَِميَّة، وقد كانت » :الكرماينبن  عيلة أخرى، فأرسل إىل مرَّ 

، وقد نجم بني أظهرنا من مهته استئصالنا يها بقية ترجع إىل ألفة العربلبعضنا عىل بعض ف

ا ، وقلة إبقائهم وزم وآمل الروذ ومرو وطالقان ، وقد بلغك ما أوقع هؤالء القوم بنسامجيعا

فإذا حصدناهم عاودنا ما كنا فيه، أو  ؛عىل حرمة العرب، فَهُلمَّ فلتجتمع أيدينا عليهم

ْمنَاك فأنفذنا حكمك، ورضينا بذلك عليها كثري وقت  دماء األب التي مل يمضِ نَّ لك «.َحكَّ

ما وفيت يل قبل  واهلل» عىل رسل نرص ورسالته بقوله: فردَّ  ،كانت حارضة يف ضمري االبن

عنك، واهلل لو قدرت أن  (2)اليوم، فكيف أثق بك اليوم، وإنام تدعوين إىل نفسك وفل  َحِدي

قد  ءعن إنسها فعلت، وقد سنح يل من أمر هؤالء يش الا فض (3)أقاتلك بحرشان األرض

رجوت به صالح أجيل ودرك قتيل قبلك، فاله عام أخذت فيه، فليس لك عندي إال السيف 

 .(4)«حيكم اهلل بيني وبينك وهو خري احلاكمنيحتى 

، ذلك هو ظهور الدعوة يف سياربن  نرصثم ما لبث أن جاء خرب آخر نزل كالصاعقة عىل 

ـ سـياربـن  نرصـ، أي أن ، وجرجان إىل الغرب مـن نيسـابورجرجان ن األمـام ا مـأصـبح حماطا

 «.أن احلبـال قـد ُوِضـعت يف أعناقنـاكـ» :، وقد َعربَّ عـن هـذا بقولـهواخللف بدعوة العباسيني

فسـعوا عنـد واليهـا  ؛جرجـانمـن أهـل  فسارع باإلرسال إىل اخلليفة األمـوي، وإىل املرضـيني

ة أخـرى مـرَّ  سـياربن  نرصففعل، ومع هذا الطارئ اجلديد أرسل  الدعوة فيها رءوسبحبس 
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 ،إن األمر قد َجلَّ عـن الـذي كنـا نقتتـل عليـه» :الا بطلب اهلدنة قائ الكرماينجديع بن  عيلإىل 

ِدْعني وعاقبة هذا التباين فيها البوار، فإذا أبيـت أن تسـاعدين عـىل حـرب هـؤالء املسـودة فـوا

ا ــُهرا ــاء مجــرهتم، َوَضــِع احلــرب  ؛َأْش ــَغْلَتني عــن إطف ــي وبينــكبفقــد َش ــى أتفــرغ هلــم  ؛ين حت

فإن ظفرت هبم فأنت عىل رأس أمرك، وإن ظفروا يب فأنـت أعلـم بشـأنك بعـد،  ،وأحاكمهم

ا لدرس أبيـه فـردَّ عـىل نرصـ كان مستحرضا  اعلي  أنَّ  إالَّ  «.يقن أهنم إن ظفروا يب تفرغوا لكوأ

َلْســُت مــن ِخــَدِعك يف يشء، وقــد عاقــدت القــوم، ولــن أرجــع عــام أعطيــتهم مــن » قولــه:ب

 .(1)«نفيس

 

  

 

 

 

 

 

 

؛ يروي الكرماينبن  عيل حدث يف املواقف أدى إىل انقسام جبهة ا مهام  إال أن تطورا 

ف عىل هذه يريدون التعر   أيب مسلمالعلم ذهبوا إىل أن جمموعة من طلبة الفقه و الطربي

ومل يعرفوا من هو زعيم  ، مل حيصلوا عىل جواب يقنعهماجلديدة وقائدها، فلامَّ  الدعوة اهلاشمية

 أن إالَّ  بينك وبني ذلك وما ،حتى ُتْقَتل الا قلي الدعوة من آل البيت قالوا: ال نظنك تبقى إال

إن شاء اهلل.  أقتلهامبل أنا  :مسلم(. فقال أبو الكرماينوابن  سياربن  نرصيتفرغ أحد هذين )

بن  عيليف جبهة  وإىل شيبان احلروري سياربن  نرصفرجع الفتية هبذا الكالم اخلطري إىل 

 .(2)الكرماين
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 إذ سارع شيبان احلروري ؛الكرماينجديع بن  عيلوهنا حصل االضطراب يف جبهة 

وهو السيايس -فالتقط نرص  «.نَّا قد أشجى بعضنا بعضاإ» :سياربن  نرصباإلرسال إىل 

وسارع بالدعوة إىل اهلدنة وعقد حتالف عىل حرب  ،خيط املوادعة الكامنة يف الرسالة -البارع

وإن شئت فجامعني عىل حربه حتى  ،إن شئت فُكفَّ عني حتى أقاتله» ، وأرسل له:أيب مسلم

وكاد شيبان أن يوافق إىل عقد هذا الصلح  «.ثم نعود إىل أمرنا الذي نحن عليه ،نفيهأقتله أو أ

إنك » :الكرماينجديع بن  عيلفسارع بمراسلة  ؛أيب مسلملوال أن هذه األخبار ترسبت إىل 

ثأرك فامنع شيبان من وإنام تقاتل ل ،ونحن نعلم أنك لست عىل رأي شيبان ،موتور ُقتِل أبوك

إقناع شيبان أو حتى إجباره عىل رفض دعوة  الكرماينبن  عيلوبالفعل استطاع  «.صلح نرص

إنك » نرص بالصلح، فأرسل إليه نرص كلمته التي حتمل مرارة الفشل يف هذه الفرصة النادرة:

 .(1)«( حتى تستصغرين يف جنبهأيب مسلمملغرور وايم اهلل ليتفاقمن هذا األمر )أي أمر 

بن  نرص، وأما رواية صاحب أخبار الدولة العباسية فهي تقول بأن الطربيهذه رواية 

بطلب اهلدنة،  أرسل إىل شيبان احلروري الكرماينة حرصه عىل حتييد جبهة ابن يف شدَّ  سيار

 .(2)الكرماينا من غدرة أخرى كالتي كانت مع فرفض شيبان خوفا 

، ةإذ استوىل العباسيون عىل مدينة هرا ؛إال أن حماولة نرص جتددت مع تقدم العباسيني

)من زعامء جبهة  (3)هبريةبن  نعيمبن  حييىا، وهنا أدرك وايل األموي منها مهزوما وخرج ال

أخطر من احلرب  أيب مسلموشيبان، ويتبعه مخسة وعرشون ألف رجل( أن أمر  الكرماينابن 

هلدنة إىل اإذ ينترص فلن يدع أي قوة إىل جانبه، فدعا  أيب مسلم، وأن أمر يارسبن  نرصمع 

أو مرض  اختاروا إما أن هتلكوا أنتم قبل مرض» :الا قائ أيب مسلمواملصاحلة مع نرص عىل حرب 

وقد صار يف عسكره  ،ل إنام ظهر أمره منذ شهرقبلكم. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن هذا الرج

ا فإنكم إن صاحلتموه قاتلوا نرصا  ؛امثل عسكركم. قالوا: فام الرأي؟ قال: صاحلوا نرصا 

ثم عادوا عليكم.  ،ا صاحلوه وقاتلوكمألن األمر يف مرض، وإن مل تصاحلوا نرصا  ؛وتركوكم

 .(4)«ينكم بقتلهمفتقر أع ؛قدموهم قبلكم ولو ساعة :قالوا: فام الرأي؟ قال
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واستباق لتحالف  ،الكراهية البليغة، فهو حتالف لدفع الرضر يوهذا حتالف املضطر ذ

إىل حرٍب  سياربن  نرصعليهم، فإن مل يتم دفع الرضر فإن دفع جبهة  أيب مسلمحمتمل بني نرص و

 ا القوتني.تلٌف يأمل يف إضعاف كلحتا -مع هذا-يكونون قتالها هو أفضل املتاح، وهو 

فسارع نرص باإلجابة إىل  ،ة أخرى باملصاحلةمرَّ  سياربن  نرصوبالفعل أرسل شيبان إىل 

 مسلميف هذا املوقف، فأخربه أبو  اخلراساين مسلمأبا  الكرماينبن  عيلهذا الطلب، واستشار 

بأن يشرتط تفكيك املعسكرات، فال يبقى نرص  اعلي  بأن ال مانع لديه من الصلح ولكنه ينصح 

أن جيعل هذا الرشط يف الصلح الذي  يف جيشه يف حني تتفرق جيوشهم هم، وقد استطاع عيلل 

يكتب العهود  نْ وأرسل مَ  سياربن  نرص، ووافق وشيبان احلروري سياربن  نرصُكتب بني 

 .(1)واملواثيق عىل املوادعة لسنة

كان  الكرماين!! إن هذا الرشط الذي نصح به ابن أيب مسلم اخلراساينعجيب ذكاء 

كالتي  ،سياربن  لنرصألنه ُيَؤِمنه من غدرٍة  ؛ا، فهو رشط يتفهمه ويقبله شيبان احلروريعبقري  

وال يبقى عىل األرض إال  ،، كام أنه رشط يساعد يف تفكيك املعسكرينالكرماينكانت مع ابن 

وإال  ؛وقوهتم املجتمعة وحدها، وهو رشط ال يستطيع نرص أن يرفضه معسكر العباسيني

ثارت الشكوك حول نياته، كام أن اهلدنة يف هذه اللحظة تساعد الناس يف االنحياز إىل معسكر 

 يف  يزيدُ العباسيني يف أمان ودون خوف من اجليوش املرتقبة! ويف النهاية هو رشط 

  مسلمال داعية حرب أو فتنة.. لقد كان أبو  داعية مساملبأنه  أيب مسلمارتفاع أسهم 

 رجل املرحلة! 

، وَعاَود وشيبان احلروري الكرماينبن  عيلوهكذا حدث االنقسام يف هذه اجلبهة بني 

 .(2)ورفض شيبان أن يعينه ،سياربن  نرصقتاَل  عيلل 

اولقد كان التحالف بني نرص وشيبان كام هو املتوقع حتالفا   سياربن  نرصفلام أراد  ؛ا هش 

ولكن مل يأمن  ،من شيبان مقاتلة قوم من أهل الدعوة ظهروا يف بعض املدن التي يف جواره

وهو يف قلة من  ،سياربن  نرصقاتلتهم أن يغدر به ا من جيشه ملشيبان إن هو أخرج فريقا 

وقال بعض مستشاريه: وملاذا ال يبعث إليهم نرص من يقاتله من جيشه؟  .جنوده فلم يفعل
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بقليل من  الكرماينبن  عيلاستطاع  أيب مسلم اخلراساينكذلك حني اتفق نرص وشيبان عىل حرب 

حني  سياربن  نرصبتخويفه من غدرات  ؛أيب مسلمعن حرب  املجهود أن ُيثَِبط شيبان احلروري

فيكون يف وضع غري آمن عىل أرض نرص وبني قومه، وافتعل رسائل  ،أيب مسلميسري إليه يف حرب 

فأحجم شيبان عن االشرتاك يف هذه  ؛أن يغدروا به إىل أصحاب شيبان سياربن  نرصكأهنا من 

 .(1)قبل أن تبدأ أيب مسلموخرس أول مواجهة مع  ،سياربن  نرصففشل تدبري  ،احلرب

، ة أخرى مع شيبان احلروريعن املحاولة ملرَّ  ا، مل يكف  ا حق  ا عنيدا سياسي   سياربن  نرصكان 

ثبت له أن وهذه املرة بدا كام لو كان يريد طمأنة شيبان دون الدخول يف حرب حقيقية، فأراد أن يُ 

إن هذا » ال مبدأ له وال صاحب، بل يتحالف مع كل األطراف، فأرسل إليه: اخلراساين مسلمأبا 

باملوافقة ويبعث إليك  أمره، فإنه يقدم ويؤخر ويبعث إيلَّ  الرجل غري شأنك، فساعدين عىل كشف

إنا قد » :أيب مسلملذا أراد أن ُيَوِحد اجلبهة ضده فاتفق مع شيبان عىل أن يرسال إىل  «.بمثل ذلك

عنك  اهتمناك وأنكرنا أمرك ودعوتك، ورأينا قلة إبقائكم عىل احلرمة، فإن كنت حتب أن نكفَّ 

 الكرماينإىل ابن  مسلموما إن وصلت الرسالة حتى بعث أبو  «.دناففرق مجعك، واخرج عن بال

إنك قد أعطيتني من » :الا ره بالعهود السابقة قائكِ ذَ ويُ  ،يستوضح موقفه من هذا التحالف اجلديد

ول اهلل  ، فأنتم آويتم رساحلق قدياما  أنصار نفسك ما تعلم، وقد ُأِمْرنا باجلهاد، وأنت وقومك

لقي أمره إليكم، وقد نصب يل نرص، فإن وأُ  ،ستظهر بكمأونرصمتوه، وقد أمرين صاحبي بأن 

ْرُتك أمريا  أمرك،  وعىل من أجابني، وأطعُت  عيلَّ ا أجبتني وعاقدتني عىل القيام بحق رسول اهلل ، َأمَّ

 .(2)«عدوك، وصار لك سناء هذا األمر ورشفه وقتلُت 

ح  مسلمأبو  وهنا مل يكتِف  بمنصب  لعيل  فقط بإرجاع التحالف وال التأكيد عليه، بل َلوَّ

 :، والتحالف الدائم بينهام، وفوق كل ذلك اخللود يف التاريخ حني يقالخراساناإلمارة عىل 

 نه زعيم هذه الدعوة والقائم هبا! إ

ا وإنام إين ما صاحلت نرصا » فأجابه: الكرماينبن  عيل ويبدو أن الرسالة بلغت من نفس

قد أجبتك حيث » :ويف رواية .(3)«نا لذلك كاره وأنا موتور وال أدع قتالهأو ،صاحله شيبان
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اأمرك، وهذي يدي عن نفيس وقومي  عيلَّ عرضت  ، وأنا مرسل إليك أخي ووجوه مجيعا

حتى جيتمع لنا أمرنا  ؛لنا من الرتفق بشيبان دَّ بُ  عن أمري يف ذلك، وال أصحايب، وكاشف لك

 . (1)«ما نريد منه

خيطط عىل املستوى اآلخر؛ إذ  مسلم، كان أبو الكرماينبن  عيلوقبل أن يصل جواب 

قل لنرص: إن صاحبي أمرين » برسالة: سياربن  نرص)أحد النقباء( إىل  قريظبن  أرسل الهز

، وأنا لك ناصح، مروان بأمر دعوته وخلعَت  وتأمريك عىل نفيس إن قمَت  ،باالنضامم إليك

الواعية طالب بضامنات؛ ذا العقلية السياسية ا نرصا نَّ لك «.فبادر هذا األمر قبل أن ُتْسبَق إليه

وقال لالهز: إن أريتني مصداق قولك قبلت، وما مثيل اختدعتموه عن نفسه، فانرصف إىل 

 .(2)«َفَخرِبه بذلك أيب مسلم

بن  نرصضامنات ليقدمها إال الوعود، فأرسل إىل  أيب مسلموبطبيعة احلال مل يكن لدى 

 «.فأنت األمري وأنا عونك عىل من خالفك ؛ا إن أجبتنيإين لست أعدل بك أحدا » يقول: سيار

 ؛فأعاد نرص اجلواب نفسه بطلب الضامنات، بل سار أبعد من ذلك فكانت له رشوط وطلبات

، وفرق قد أجبتك إن صححت مقالتك، إن كنت تفي بقولك فانضم إيلَّ » فقال للرسل:

ا عىل ما يبلغني ، وإن أبيت إال مضي  وصل إيلَّ وصل إليك حتى يُ نت يف ذمتي، ال يُ مجاعتك، وأ

( وقومه استعنت اهلل عليك، وتفرغت حلربك، فال تغرت هبذه الكرماين)بن  عيلعنك من مقاربة 

أنَّ  إالَّ  «.ذاهبفإين لو قد أقبلت عليك بجدي وحدي قصمتك وتركتك كأمس ال ؛اليامنية

من أن مثل  اانزعجوا هلذه اإلجابة الشديدة التهديدية، وحذروا نرصا  سياربن  نرصمستشاري 

أوهلا أن جتعل  ؛يف حالة القوة له عواقب وخيمة مسلمهذا اجلواب وهو يف حالة الضعف وأبو 

مل يبدر من  دام مايستدعي هذا التهديد ، ثم إن األمر ال الكرماينبن  عيليتحالف مع  مسلمأبا 

 عليها هلجة املودة والنصح، قال: رسالة أخرى تغلب سياربن  نرصالعداوة، فأرسل  أيب مسلم

إلينا  معك وسوء حاهلم، فانضمَّ  نْ ة مَ عىل رقَّ  (3)إين عليك شفيق، وقد هجم عليك الشتاء»

                                                 
 .312عباسية صجمهول: أخبار الدولة ال (1)
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أمري املؤمنني قد أقبلت إلينا، فيوشك من اجتمع بطاعتك نواسك ونتحنن عليك، فإن جنود 

 يب مسلمفلام وصلت الرسائل أل «.ق عنك، ومن وعدك نرصه أن خيذلك والسالمإليك أن يتفرَّ 

قد فهمت كتابك، وبلغتني رسالتك، ولست بواد  » ه القوي القاطع امُلَهِدد عىل نرص:كتب ردَّ 
(1) 

تنا وسوء حالنا من رقَّ  ا ما ذكرَت تنا إليك، فأمَّ وما استرشناك وال شكونا خلَّ  ،(2)وال نصيح

 قرأ نرص الكتاب فلامَّ  «.وذاك يدعونا إىل مزامحتك عىل ما يف يدك والسالم ؛فقد صدقَت 

ر قراءة الكتاب ثم قال: هذا جواب أحسب أن تعاظمه وقطب ما بني عينيه، وتغري لونه، وكرَّ 

 .(3)د منهيتلوه ما هو أش

لكسب  أيب مسلم، انتهت حماوالت الكرماينبن  عيلوملا وصل خطاب التحالف من 

ا- ، وأرسل له رسالة أخرى هتديديةسياربن  نرص  -للمرة األوىل-بدأ فيها بنفسه  -أيضا

 َجْهَد اهللِ َوَأْقَسُموا بِ ﴿: ا فال تكن منهم، فقال إن اهلل تباركت أسامؤه َعريَّ أقواما » ال:وق

ا مِ  َأْياَمهِنِْم َلئِْن َجاَءُهْم َنِذيٌر َليَُكوُننَّ َأْهَدى  *ْن إِْحَدى اأْلَُمِم َفَلامَّ َجاَءُهْم َنِذيٌر َما َزاَدُهْم إاِلَّ ُنُفورا

يُِئ إاِلَّ بَِأْهلِِه َفَهْل َينُْظُروَن إاِلَّ  يِِئ َواَل حَيِيُق املَْْكُر السَّ ا يِف اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّ  ُسنََّت اْستِْكبَارا

لنَِي َفَلْن جَتَِد لُِسنَِّت  لذلك  . فاغتمَّ «[13، 12]فاطر:  ﴾ حَتِْويالا اهللِ  َتبِْديالا َوَلْن جَتَِد لُِسنَِّت اهللِ اأْلَوَّ

أما » قال له فيها: ؛وهتديده من طرف خفي برسالة أيب مسلموحاول مالطفة  سياربن  نرص

ا، وليس يمنعني من ذلك ما أرى من ميلك إىل غريي، نصحي لك لكان خريا  إنك لو قبلَت 

من  ءك، وال يكتم عنك، وقد كان يف يشرسَّ فيش عليك كاتبك يُ  صبيحبن  سلموَأْيِقن أن أ

قوي  برد   مسلمعليه أبو  فردَّ  «.فتجنبناه لذلك عملنا، وظهرنا منه عىل الغدر وإفشاء الرِس 

نا مصون عمَّ » آخر: فتك ومعرفة نكره معر شيئااا نَ ن ال نثق به، وما يعلم أسلم من رِس رِس 

 .(4)«غريك به

له إال التحالف مع  ، ومل يبَق الكرماينبن  عيلبعد  مسلمأبا  سياربن  نرصوهبذا خرس 

 . شيبان احلروري

فانسحب  ؛ا قد طرأت عىل موقفهنا إىل األمور من زاوية شيبان سنجد أمورا وإذا نظر
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 ألجلها من هذا الرصاع، منها:

؛ الكرماينبن  عيلوجبهة  أيب مسلمانفضاض كثري من أتباعه عنه ودخوهلم يف دعوة  -1

آلن بطهارة الثوب والسمعة ع حتى اهو الطرف الوحيد الذي يتمتَّ  أيب مسلمذلك أن طرف 

جديع قتل  سياربن  نرصمن قبل، ثم إن  رسيجبن  قتل احلارث الكرماينفجديع  ؛احلسنة

ا، يقتل بعضهم بعضا  الشاممضطرب ومتشتت يف  بخديعة، كام أن أمر األمويني الكرماين

 .(1)أيب مسلمإىل  الكرماينجديع  اوكذلك انحاز ابن

بن  نرصيثق يف ما كان بإمكانه أن  -خراسانوهو الوافد الغريب عن -شيبان نفسه  -2

 . (2)ثقة تامة، فنرٌص هو الوايل األموي املخلص هلم، وشيبان ذو تاريخ متردي ومتواصل سيار

أيب كام يف رسالته إىل -شيبان  ا عىل ودِ حريصا  الكرماينبن  عيلكان ذاته ويف الوقت  -3

والنصح رشح له الوضع املرتدي الذي هو فيه، وأعطاه  هلجة الودِ  فاجتمع به، وبكِل  -مسلم

قد شغل » ، قال:ةاوهر ه بأخذ الرضائب يف املنطقة ما بني نيسابورلوسمح  سلطة يف رسخس

ااهلل  نك هبؤالء القوم، وهذه الُكَور )القرى( التي يف يديك، فيام بينك وبني عنا وع نرصا

ا باشتغالك باملقام هاهنا أن تضعف أعوانك فيها، فقد ولست آمنا  نيسابور وهراة وبوشنج

أرى أن تسري إىل رسخس وتوجه عاملك وجتبي خراجك وتقوي بذلك أهل طاعتك، فإذا 

تريد هنضت فيام تطلب من احلق، وقد رأيت أكثر من معك قد قويت واستجمع لك ما 

  «.تسللوا عنك هلذا الشأن

 ؛يطلب السالمة واملوادعة أن إالَّ  وأمام هذا الوضع وهذه اإلغراءات مل يملك شيبان

قد لعمري كان ذاك منهم، والرأي ما رأيت، وأنا شاخص عنكم يف أيامي هذه، وقد » فقال:

 عىل ضالل، فثبطني عن وخشيت أن أكون مقياما  ،ط أموركمأمجعت عىل ذلك من اختال

د عليه لتوكِ  أيب مسلمملا جرى بينه وبني نرص، فابعث أنت اآلن إىل  معقلبن  عيلالشخوص 

كم ذلك ناظرنا صحَّ  مر بينكم وبني نرص، فإذاحتى ينرصم األ ؛وحسن جماورتنا ،عنا يف الكِف 

 .(3)مسلمأبو  -بالطبع-وهو ما وافق عليه  «.فيام فيه صالح ديننا ودنيانا
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ويف ضعف  أيب مسلممن املشهد اخلراساين، مما زاد يف قوة  وهكذا خرج شيبان احلروري

 .سياربن  نرصموقف 

، وصىل وراءه الصلوات، وتم خراسانا عىل أمريا  الكرماينبن  بعيل مسلمواعرتف أبو 

ا الكرماينهبذا كسب ابن  كان  الكرماينبن  عيلاسية، وال شك أن إىل جانب الدعوة العب متاما

بام عجز عنه  اأخريا ا، وهو يظن أن األيام قد أتت له ا عاليا ا معنوي  يعيش يف هذه اللحظات نرصا 

، بل بام هو أكثر من ذلك: بدخول التاريخ، إذ هو األمري عىل خراسانوالده من الزعامة عىل 

بعد هذا احلال املتضعضع الذي  ؛ألفق أهنا عىل وشك االنتصارأهل دعوة هاشمية يلوح يف ا

 تعيشه الدولة األموية.

 السقوط قبل ما نداءات

، الرجل السيايس الداهية الذي فتحت عليه اجلبهات سياربن  نرصما كان أصعب احلال عىل 

 كأن لسان حاله يقول:؛ حتى اريانا دفعة واحدة، ونزلت به املصائب التي تدع احلليم ح

 هُ ُتــلْ مَ تَ ا الْح دا اِحــ وَ اما هْ َســ انَ َكــ وْ َلــوَ 

 

 ُث الِـثَ وَ  انٍ َثـوَ  مٌ هْ َسـ هُ نَّ كِ لَ وَ  

 
، فهي تقع يف نفوذ هذه اجلبهة التي يتزعمها ابن أمام الدعاة العباسيني وانفتحت مرو

ر عليها أبو ينالكرما ، وصار الدعاة طهامنبن  من أهل الدعوة هو شبل الا رج مسلم، وَأمَّ

ويبينون هلم ما هم عليه من اتباع السنة والعمل باحلق،  ،حيدثون الناس ويظهرون دعوهتم

، وضعف حال أيب مسلم، وصار الناس يستجيبون ويتوافدون عىل ينيويبغضوهنم يف األمو

ا عىل هم  ، وازداد نرص نفسه مه  مروانعىل  سياربن  نرصوايل 
(1). 

ب من الغض األثناء مزجيا وإىل اخلليفة يف هذه ا العراقوكانت رسائل نرص إىل وايل 

أدب اخلطاب الرسمي بني  -اا ومرصحا متعمدا -نه جتاوز إ؛ حتى واحلزن والتحذير والدهشة

 الوايل واخلليفة، ولكن مل يعبأ هبذا ألن األمر جلل.

 يقول:  هبريةبن  عمربن  يزيد العراقأرسل إىل وايل 

ُأْخِرجت من بيتي إىل مقصوريت فاستغثت بكم، فلام أبطأ غياثكم وتأخرت مادتكم  قد»

أخرجت من مقصوريت إىل ساحة داري، وإنكم إن تقاعدتم عني أخرجت من داري كلها، 
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ا لدخل عليك فيه حتى ُيْؤَتى عليك  وإذا أخرجت منها دخل عليك دارك، ولو دخلت ُجْحرا

 .(1)«وعىل غريك

 يقول:  حممدبن  مروانة وكتب إىل اخلليف

ال يف رجايل وال يف  ؛مني يشء أستعني به عىل عدو أمري املؤمنني كتبت إىل أمري املؤمنني ومل يبَق »

تفيت هبم، ولقطعت دابر الك الشاممن أهل  فارسٍ وال يف مكيديت، ولو كنت أمددتني بألف  مايل

القوم الظاملني. إين حني كتبت إىل أمري املؤمنني قد ُأْخِرجت من مجيع سلطاين، فأنا واقف عىل باب 

ُطِرْدت عن باب داري، ثم ال رجوع إليها  داري، وإن مل تأتني مواد أمري املؤمنني وَوَكَلنَا إىل ابن هبرية

 ال يكون مثل أمري املؤمنني ومثل ابن هبرية كام قال األول: إىل ملتقى احلرش، ف

 .(2)«تناجيني إذن لقرعت سني  ك يف أمورـــــــــولو أين أطيع

 ال تصل، فكتب للخليفة مرة أخرى: إال أن النجدات

عىل جممع الطريق،  فإين ومن معي من عشرية أمري املؤمنني يف موضع من مرو ؛أما بعد»

، يف حائط قد خندقت العراقوحمجة الناس العظمى من خمتلف القوافل والرسل واجلنود من 

ليس يشوهبم  وسائر أحياء مرض متيمفيه عىل نفيس ومن معي، وعن يميني وشاميل قرى بني 

، فنحن مسلمطاغيتهم أبو  ، وفيها حلَّ قرى عىل حدهم خاملة الذكر فيها خزاعة غريهم إال

حني كتبت إىل أمري املؤمنني يف أمر هائل يتكفأ بنا تكفؤ السفينة عند هبوب العواصف، ونحن 

ع من سفههم وملا قد شملهم من ورائهم ورعاعهم، فيام نتوق (3)من إخواننا اليامنية وأغتامهم

اخلبيث، عىل مثل جلة البحر، وأنا معتصم بطاعة أمري املؤمنني ومن معي عىل مثل ذلك ال نؤثر 

 مرص، وقد أملنا غياث أمري املؤمنني ومواده وورود خيله وفرسانه ليقمع اهلل هبم كل شيئااعليها 

 املؤمنني قول األول:  يكونن مثلنا يا أمريعىل غشه وساع يف خالفه، فال 

ْدَتني زَ   َتنُْدُبنِي مِ وْ يَ الْ  دَ عْ بَ  َك نَّ فَ رِ عْ ال أَ   يادِ َويِف َحيايِت َما َزوَّ

 ني ــــ، وكادت القلوب تبلغ احلناجر، فال يتهمني أمري املؤمن(4)إنه قد بلغ احلزام الطبيني

                                                 
 املصدر السابق نفسه. (1)

 .311جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (2)

، وهو الرجل الذي ال يفصح شيئاا (3)  .مجع ُغْتمي 

بيني (4)  .جبيان للفرس كالثديني للمرأة، وإذا بلغهام احلزام سقط الرسالط  و : هو من األمثال املشهورةبلغ احلزام الط 
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، ولئن أزالنا (1)ا لك شطرهلبا األول: أحلب َح عىل ما أكتب به وأغلظ له فيه، وإين لكام قال 

عدونا من موضعنا الذي نحن به، إهنا زلزلة رسير أمري املؤمنني، فال يضعن أمري املؤمنني 

، ومثلنا فيام قد (2)كتايب هذا إليه عىل اجلزع وعىل اجلرأة عليه، فإنه ال خمبأ لعطر بعد عروس

يل أصلها، فاألمواج ترضهبا من كل وجه، فام أرشفنا عليه كمثل شجرة عىل ضفة البحر، قد ب

 (3)بقاؤها بعد فساد أصلها، وإحلاح األمواج عليها؟؟!!

وال  العراقا مل حيدث، واحلق أنه مل يكن حال ن شيئا فإكل هذه النداءات  عىل الرغم منو

تستهلك املجهود واجلنود ، ففي كل منطقة ثورة أخرى خراسانبأفضل من حال  الشامحال 

 مروانوال شك أن تقدير  ،شيئاايف أن تفعل  سياربن  نرصفلهذا مل تنفع رسائل  ؛والتفكري

وىل من القضاء عىل ن القضاء عىل الثورات املشتعلة يف قلب الدولة أأ هبريةبن  يزيدوتقدير 

هم األول ما بني أيدهيم من الثورات.  ثورة يف أطراف الدولة، فألجل هذا كان مه 

، فجمع وجوه أصحابه وأهل الرأي منهم والتجارب، فأجالوا شيئااحاول نرص أن يفعل 

 الا . وكفى هبذا دلي(4)ءومل جيتمعوا عىل يش ،واحد منهم برأي إال نقضه اآلخر الرأي، فلم يأِت 

 عىل عمق األزمة واستفحاهلا.

، ثم الكرماينبمحاولة أخرية، إذ بعدما فشل يف التحالف مع ابن  سياربن  نرصثم قام 

 ؛اا شكلي  ن تقربا وأغلب الظن أنه كا- أيب مسلممع شيبان، حاول مرة أخرى أن يتقرب إىل 

الوقت كان قد فات، نَّ لك فأرسل إليه بالتحالف معه، -ريثام تصل اإلمدادات من اخلليفة

بن  نرصها كل اجلبهات، فام إن وصلت رسالة قوة تطلب ودَّ  مسلمففي هذه اللحظة كان أبو 

صلت رسائل أخرى من الَرْبعيني كانت قد و وبني مرض أيب مسلمبطلب التحالف بني  سيار

أن يأتيه الوفدان: وفد مرض، ووفد اليامنية  مسلمواليامنيني بطلب التحالف، فطلب أبو 

أن ينفض االجتامع  -دعوة تطلب اخلالفةإىل بالنسبة -ا عا ا ومتوقَّ والربعية، وكان طبيعي  

وهو أحد  السلميشقيق بن  واليامنية، ذلك أنه وكام قال مزيد أيب مسلمبالتحالف بني 

                                                 
 حلب َحلباا لك شطره: ُيرْضب مثالا للرجل ُيعني صاحبه عىل أمر له فيه نصيب.أ (1)

، فوجدها تفلةا  ،فهديت إليه امرأةتزوج  وأصله أن رجالا ، ء يستعجل عند احلاجة إليهلليش رْضب مثالا يُ : ال خمبأ لعطر بعد عروسٍ  (2)

 د عروس.ال خمبأ لعطر بع . فقال:خبأتهفقال: أين الطيب؟ فقالت: 

 .312، 311جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (3)

 .311جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (4)
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، اجلعدي مروان، وشيعة ُمرَض قتلة آل النبي ، وأعوان بني أمية» :ثني باسم العباسينياملتحدِ 

عىل  مروانعامل  سياربن  ونرصِقَبلهم،  (1) أيدهيم، والتباعاتودماؤنا يف أعناقهم وأموالنا يف

ويسميه أمري املؤمنني، ونحن من ذلك إىل اهلل برآء  ،له عىل منربه ويدعو ،ينفذ أموره خراسان

 .(2)«وأن يكون نرص عىل هدى وصواب ،أمري املؤمنني مروانأن يكون 

 ة!وهبذا فشلت هذه املحاولة األخري

 (خراسان عاصمة) مرو سقوط

من جهة أخرى، وكان  أيب مسلممن جهة، و سياربن  نرصا بني منقسمة فعلي   كانت مرو

ض هلم أن يتعرَّ يدخلون أسواقها دون  ؛مفتوحة للطرفني املدينةثمة اتفاق غري معلن بأن 

ا كبرية، وبالفعل ة تأيت الرشارة الصغرية لتصبح برسعة نارا أحد، ويف مثل هذه األوضاع اهلشَّ 

، وبعض املرضيني وائلبن  بكرجاءت الرشارة من تعارك وقع يف السوق بني فتية من 

ملساعدة  الكرماينرص ملساعدة قومه املرضية، وتدخل ابن ل نوبرسعة تطورت األمور فتدخَّ 

عىل مرو( إليه بام حدث،  أيب مسلم)وايل  طهامنبن  وتقاتلوا، فأرسل شبل حلفائه البكريني

وانطلق إىل مرو، وبينام هو يف الطريق إذ جاءته رسالة من  لعباسينيجيش ا مسلمفجهز أبو 

يف سريه، وعىل  مسلموخيربه أن احلرب قد وقعت، فأرسع أبو  ،يستعجله فيها الكرماينابن 

، وأخربوه مسلمايعوا أبا ( فبسياربن  نرصالتقى وفد مرض )أصحاب  املدينةبعد فرسخ من 

ا،معه ينوون مبايعته  نْ ومَ  سياربن  نرصأن  من حلفائه من أوقف  مسلمفأرسل أبو  أيضا

الذين عادوا إىل معسكرهم دون أن  سياربن  نرصاحلرب الدائرة يف مرو، وَأمَّن أصحاب 

 .(3)عن أحدهم ممن قتل رجلني من أنصار العباسيني مسلميمسهم أحد بأذى، بل وعفا أبو 

، هـ(131 اآلخرةمجادى من  9، الذي دخلها )أيب مسلمأمام جيش  وهبذا ُفتَِحت مرو

َفَوَجَد فِيَها َرُجَلنْيِ َيْقتَتاَِلِن  َوَدَخَل املَِْدينََة َعىَل ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهلَِها﴿ :وهو يتلو قول اهلل تعاىل

َسى َهَذا ِمْن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدِوِه َفاْستََغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعتِِه َعىَل الَِّذي ِمْن َعُدِوِه َفَوَكَزُه ُمو

 .(4)[15]القصص:  ﴾َفَقىَض َعَليْهِ 

                                                 
تَّب  األمرتباعة تباعات مجع تباعة: و (1)  ظالمة. أي :ل فالن تباعةبَ يل قِ  :ويقال ،من أثر عليهعاقبته وما َيرَتَ

 .1/319الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .316، 315لعباسية صجمهول: أخبار الدولة ا (3)

 .1/321الطربي: تاريخ الطربي ، و1/131البالذري: أنساب األرشاف  (4)
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ب  مسلموسيطر أبو  ، وأخذ خراسانا عىل أمريا  الكرماينبن  عيلعىل دار اإلمارة، وَنصَّ

، وهي قريبة خس يف باب رس)الذي كان مقياما  سياربن  نرص، ثم أرسل إىل البيعة من أهل مرو

( أن يلقاه ويبايعه، فتعلل نرص بأنه ال يأمن من األعداء ممن اجتمع العراقمن مرو عىل طريق 

 . ثم مل يأِت مسلمق أبو فوطلب منه أن يكون اللقاء يف أحد قصور اإلمارة، فوا ،أيب مسلمإىل 

 كثريبن  سليامنيه فذهب وفد عىل رأسهم كبري أهل الدعوة اإلرسال إل مسلمنرص، فعاود أبو 

اأنَّ  إالَّ  إليه، ح هلم بأنه ال يأمن أبا  نرصا  وال يلقاه إال ومعه عدة احلرب، فعاد ،نفسه مسلمرَصَّ

، ويبدو أن قريظبن  يه الهزالذي عاود اإلرسال مرة أخرى فأرسل إل ،أيب مسلمالوفد إىل 

ا يأخذ  نْ لن يرتكه دون أن يبايع، فأرسل نرص مَ  مسلموأن أبا  ،علم أنه اإلرسال األخري نرصا

ثم تعلل بأنه سيدخل للوضوء لصالة العرص فإذا صىل خرج معهم،  ،أيب مسلماألمان له من 

  .(1)ا إىل نيسابوروانطلق هاربا  ،يف بيتهولكنه غافل الوفد وخرج من اجلهة اخللفية 
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 «الدولة» إىل« الدعوة» من

حتى هذه اللحظة هي سياسة الداعية، فهو حريص عىل حقن الدماء  أيب مسلمإن سياسة 

ه إىل هذا غري ابن بْ  مل جُيِ صح، فلامَّ ة والنمنذ بدأ ظهوره، راسل األطراف مجيعها بطلب املودَّ 

وأخلص له حتى اللحظة األخرية، حجز بني جيش نرص وجيش  ،ك بحلفهمتسَّ  الكرماين

مل ، وعفا عن قاتل منهم وَخىلَّ سبيله، أول ظهوره، وأوقف القتال الدائر يف مرو الكرماين

ُيطلب إليه أن يعطي األمان فتأخر، بل كان يبذله عىل الفور، بذله لشيبان حني أراد أن خيرج 

، وبذله سياربن  نرصعداوته السابقة، وبذله لوفود  عىل الرغم من ؛من املشهد اخلراساين

نفسه.  سياربن  لنرصمرة غري بذله ا يف القتال يف مرو، والذين كانوا طرفا  سياربن  نرصلعسكر 

 .شيئاا، وصىل وراءه ومل ينازعه خراسانا عىل فجعله أمريا  الكرماينبن  لعيلأخلص 

رون هذه دِ قَ الذين يُ  ؛إن هذه السياسة التي ظهرت منه كانت خري داعية له بني الناس

وات والعصبيات، بام يقع وسط ايف زمن االهنيار حيث تكثر احلروب والعداألخالق، ال سيام 

ا أن يكثر هذا كله من ظلم وفساد واستهتار بالدماء واألموال واألعراض.. هلذا كان طبيعي  

كأكثر ما هذا االلتفاف  يزيدَ ا أن طوال كل هذه املراحل، وكان طبيعي   أيب مسلمالناس حول 

الذي عفا عن أعدائه وبذل هلم األمان، بل الذي مل  ؛دخول املنترص يكون حلظة دخوله مرو

 .الكرماينبن  عيلبل تركه حلليفه  ؛يضع نفسه يف منصب اإلمارة

، فإذا خراسانا يف شعبي   الا كان يف هذه اللحظة بط مسلمملثل هذا، وغريه، نتوقع أن أبا 

أضفنا إىل هذه األعامل عىل األرض دعاة يزينون للناس كل هذه األفعال وجييدون تسويقها 

ونرشها، ثم حني ُينسب كل هذا إىل دعوة هاشمية، يقودها واحد من آل البيت، ما قامت إال 

كان من  نْ مَ  العدل واتباع الكتاب والسنة، فنحن أمام تيار جيتذب كلَّ  لرفع اجلور وإقامة

ال همَّ له يف  ، وفوق ذلك َمنْ عن حكم األمويني ال يرض نْ بل ومعهم كل مَ  ؛أنصار آل البيت

 ريد العدل.السياسة إال أنه يُ 

أصحاب الدعوة يف طور الدولة، وأضحت عىل هذا احلال، بل دخل  ن األمر مل يستمر  لك

 بأيدهيم السلطة.

بأخذ بيعة أخرى من اجلنود  -زريقبن  طلحةوهو -أحد كبار النقباء  مسلمَكلَّف أبو 
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بيعة » بعد أن كانوا قد بايعوا ،«بيعة الدولة» ، ولربام َصُلح أن نسمي هذهبعد دخوهلم مرو

 أو« االنضباط» بايعهم عىل ما يمكن أن نلخصه يف كلمة ذلك أن أبا منصور ،«الدعوة

من  للرضاوالطاعة  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  كتاب اهلل » فأخذ منهم العهد عىل ،«السمع والطاعة»

 ،هلل وميثاقه، والطالق والعتاق، وامليش إىل بيت اهللأهل بيت رسول اهلل ، عليكم بذلك عهد ا

حتى يبدأكم به والتكم، وإن كان عدو أحدكم حتت قدمه  ؛اا وال طمعا وعىل أال تسألوا رزقا 

 .(1)«فال هتيجوه إال بأمر والتكم

أول  -الطربيحسب ب-من النقباء االثني عرش، وهو  زريقبن  طلحةكان أبو منصور 

وضمه إىل الدعوة،  كثريبن  سليامنبل هو الذي تعرف عىل  ؛خراسانيف  العباسدعاة بني 

 أبو مسلم اخلراساينم، وكان وكان أبو منصور من أصحاب الرأي يف أهل الدعوة ومن كباره

ا ا- ما يستشريه الرأي بام له من خربة، وبام ألبيه كثريا عبد فأبوه ممن حرض ثورة  -أيضا

 أيب صفرةبن  حرض جهاد املهلبوممن  ،يوسف الثقفيبن  احلجاجعىل  األشعثبن  الرمحن

، كان أبو منصور هذا هو صاحب أول نصيحة يف حسم مروانبن  عبد امللكأيام  للخوارج

جعل سوطك ا» :وقال له ،وترك املساحمة واللني ،واألخذ بالشدة ،األمور بالسيف والسجن

 مسلمأن أرسل أبو  -التعبري لو صحَّ -« ُسْلَطوي  » فكان أول إجراء «.السيف وسجنك القرب

، فاستحرضهم، ورضب الا ونقبائه، وكانوا أربعة وعرشين رج سياربن  نرصإىل قادة 

داخلهم من هذا  رءوسالهم يف املسجد، فلام أصبح الناس ورأوا هذه رءوسأعناقهم، وَعلَّق 

هيبة وتعظياما  يب مسلموازدادوا أل ،رعب شديد
(2). 

من ذلك أن أحد الزعامء املحليني  ؛أيب مسلمالكالم حيتمل اخلطر مع  دجمرَّ وفيام بعد صار 

هو  نْ مَ » يسأله الا بعد ظهوره رسو أيب مسلم، أرسل إىل الوردبن  البعيد عن النزاع، واسمه عرفجة

ا. ثم قال:  ؛وما أمره  نْ . فقال: مِ مسلمبن  عبد الرمحنفأتاه فقال له: ما اسمك؟ فنظر إِليه شزرا

فعلم عرفجة أهنا  «.من علم نسبيثم قال: ِعْلُم خربي خري لك  .سيقتله :؟ فنظر إِليه حتى قيلنْ مَ 

 .(3)البرصةبداية دولة ال تدع بجوارها يف هذه اللحظات أي معارضة فهاجر إىل 

                                                 
 .1/321الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .236، 2/235الدول املنقطعة  ، وابن ظافر األزدي: أخبار323، 1/321الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/132البالذري: أنساب األرشاف  (3)
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ال األمر طُ ومل يَ  بن  حممد، فهذا مسلمعارض أبا يُ  نْ حتى بدأ القتل يشمل كل مَ  كثريا

بغضه له  مسلميعرف عنه أبو  -أيب مسلمقبل  خراسانابن شيخ الدعوة يف - كثريبن  سليامن

حتى  أيب مسلمأمر  ، فام إن اشتدَّ أيب مسلمم األمر إىل سلَّ  كثريبن  سليامنوكراهيته أن أباه 

، وهو ما نحسب أنه (1)الفكر عن اإلمام ومن أتباع خداش قتله، بدعوى أنه منحرف

 .(2)من يشهد عليه هبذا ليعاقبه به مسلموإنام رتب أبو  ،مكذوب عليه

، فهؤالء قوم مسلملو مل نكن ننتمي إىل اإلسالم وحتكمنا ِقَيُمه فلربام تقبلنا ما فعله أبو 

عداء كانوا يف حرهبم حتى ساعات قليلة، غري مأمونني وال موثوق هبم، وهم زعامء يف من األ

أقوامهم وهلم أتباع وأنصار، وخُيشى لو ُتِركوا أن ُيفِسدوا أمر الدولة وهي ال تزال يف بداية 

أيامها وأحوج ما تكون إىل االستقرار والتثبيت، وهم قوم أصحاب ثأر، كان هلم ُملك 

 ؛ب ومراتب وأموال وقصور ونفوذ، فذهب هذا كله عىل أيدي العباسينيوسلطان ومناص

أو بقاء الذي  ،فال شك يف أن بقاءهم لن يكون بقاء الذي يقنع من الدنيا بام آلت إليه األمور

 ..الا سيزهد فيها وينرصف إىل العبادة مث

يف هذه اللحظة أحوج ما يكونون إىل تثبيت دولتهم، ولو أهنا مل تثبت  لقد كان العباسيون

أو أي يشء..  ،أو انقالب يف املواقف ،أو حتالف خفي ،فال تلبث أن تنتهي بغتة بفعل مؤامرة

فكل االحتامالت مفتوحة يف زمان الفتن والتقلبات، وكانوا يف سبيل هذه الغاية عىل استعداد 

ا من الدعوة والصرب عىل األذى والتعذيب واحلبس وطلب أي يشء، فإن ثالثني عاما  لفعل

 ا لو مل يتم إحكام األمر وتثبيت الدولة يف هذه اللحظة!الغاية قد تضيع هدرا 

وقد رأينا يف التاريخ كيف يمكن االنقالب عىل الدولة الوليدة وإجهاض التجارب 

تفشل بفعل بقايا الدولة السابقة، فام قامت ثورة  اجلديدة، وكيف يمكن للثورات أن تقوم ثم

 يف نجاحها أو فشلها. الا فعا الا إال وكان تعاملها مع بقايا النظام البائد عام

                                                 
 .1/132البالذري: أنساب األرشاف  (1)

بن كثري كان خداشي ا بالفعل لكان قد ابتعد عن  بن سليامن ذلك أن الرواية حتمل يف متنها ما حيمل عىل الشك فيها، فلو أن حممد (2)

ا ،ام منه، إما من تلقاء نفسه الختالف أفكارهالدعوة وأهلها منذ وصلتهم براءة اإلم بن كثري مل يكن  ألن مثل سليامن ؛وإما قهرا

ولو كان من ابنه، فتلك طبيعة الرجال املؤسسني للحركات اإلصالحية،  ،لريض بوجود انحراف يف صف الدعوة القائم عليها

كان من طبقة السبعني الذين  -األخ األصغر ملحمد-ن كثري ب بن سليامن ويزيد يف هذا ما نجده يف األنساب للسمعاين من أن محزة

مما يستبعد معه بقاء واحد منها عىل  ؛بن كثري كانت كلها يف قلب الدعوة هم اهليئة الثانية يف تنظيم خراسان، أي أن أرسة سليامن

 .3/319أفكاره املنحرفة قريباا من أهلها. انظر: السمعاين: األنساب 
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لو مل نكن مسلمني حتكمنا ِقيَم اإلسالم ورؤيته لألمور، لتفهمنا وتقبلنا ما فعله أبو 

 .مسلم

الظن حرام، والقتل بعد إعطاء األمان حرام، وقد أثبت التاريخ أن دين إال أن القتل عىل 

 ؛اهلل أوىل باالتباع، وأن هذا الذي وقع يف أول الدولة إنام كان سلسلة ملزيد من الدماء واملظامل

التي سالت بغري وجه حق حتى تم تثبيت الدولة، وأن هذه الدماء ما لبثت أن فجرت ثورات 

الذي كان  ؛جاوزوا سرية العدل واحلق ، وممن رأوا أن العباسينيأخرى من قوم ذوي ثأر

أسوة حسنة يف تعامله مع  ملسو هيلع هللا ىلصشعارهم يوم انطلقوا بدعوهتم.. ولقد كان يف سرية النبي 

 مكة ا منهم بام مل يثبت عليه من هتمة، ويف تعامله مع أهلفلم يأخذ أحدا  ؛املدينةاملنافقني يف 

يوم الفتح، وكذلك يف سرية الراشدين، ولئن كان التاريخ قد أثبت أن ثمة مواقف قليلة قد 

فلقد ظلت سرية النبي  ؛ااملكسب كان كبريا نَّ لك ،غدر فيها من ُعفي عنه ومل حيفظ اجلميل

إليه املسلمون والعقالء يف كل جيل ويف كل مكان،  ويتطلع ،تنظر إليه الدنيا الا والراشدين مثا

ما بقي كان أغىل وأعظم، بقيت صبغة نَّ لك ،ولربام ذهبت دماء غالية نتيجة هذا الغدر

التي مل تتأثر ومل تتلوث بغدر أو بدم حرام، بل وال بدم  ،اإلسالم األخالقية ومبادئه العالية

 .ال إله إال اهلل :قال الا ألنه قتل رج ؛زيدبن  أسامةيلوم  ملسو هيلع هللا ىلصشبهة.. كيف ونحن نرى النبي 

ا من السيف وهي حالة تثبت كل الشواهد واألدلة أنه قاهلا خوفا  (1)قبل أن يصل السيف إليه؟

ا عن  الا واعتربها دخو ،ا، لكن ديننا رفض حتى هذه الشبهةال قناعة وال إيامنا  يف النوايا وَشق 

 يعاتبه حتى متنى أسامة أن مل يسلم إال يومها. ملسو هيلع هللا ىلصل النبي الصدور.. وما زا

وينفض الناس عمن أراد الغدر بعد  ،إن تنفيذ العهود واملواثيق أدعى ألن يكثر األنصارُ 

بقتل من ُيظن  فيهم اخلطر جيعل القلوب  -اا وقتي  وإن ضمن أمانا -أن ُعِفي عنه، لكن خرقها 

 . ومن ادعائها اتباع النبي ،ليدة من وجهها األخالقيا وثورة، وجيرد الدعوة الوأكثر غيظا 

، ونحن ال نحكم إال بام انتهى إلينا خربه، وقد مإن هؤالء الناس كلهم اآلن بني يدي رهب

                                                 
قال: بعثنا رسول اهلل  يف رسية فصبحنا احلرقات )اسم مكان( من جهينة )اسم قبيلة( فأدركت رجالا فقال: ال إله  بن زيد عن أسامة (1)

ال إله إال اهلل وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول اهلل إنام  :إال اهلل. فطعنته، فوقع يف نفيس من ذلك، فذكرته للنبي ، فقال رسول اهلل : أقال

ا من السالح.  حتى متنيت أين أسلمت يومئذ. رواه  قال: أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال؟ فام زال يكررها عيلَّ قاهلا خوفا

 (، وهذا لفظ مسلم.96(، ومسلم )1121البخاري )
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لو أهنا وصلت لتغري حكمنا باملدح أو بالقدح، فاهلل أعلم  ،تكون أخبار أخرى مل تصل إلينا

 نقرأ التاريخ لنستفيد ونتعلم! أن إالَّ  نهبم وهو وحده أحكم احلاكمني.. وما نفعل اآل

 . «.الدولة» إىل« الدعوة» من هكذا انتقل العباسيون

 قريظبن  الهز نهاية

، وبدا أنه استسلم للهزيمة فقد خرج من دار اإلمارة إىل أطراف مرو سياربن  نرصوأما 

فيكون  ؛أيب مسلمبأن ينحازوا إىل  التي نزلت به، بل وتورد روايات أنه نصح قومه املرضية

 نْ منهم مَ أصحابه اختلفوا فنَّ لك هلم سهم يف هذه الدولة اجلديدة وهي ما زالت يف أوهلا،

بن  نرصإىل  أيب مسلمجاء وفد من  أن إالَّ  أراد استمرار احلرب، وما هو نْ ومنهم مَ  ،وافقه

ا- أحد النقباء االثني عرش وهو من مرض قريظبن  عىل رأسهم الهز سيار مثل نرص،  -أيضا

قرأ آيات من سورة  سياربن  نرص، وبينام هو يف جملس أيب مسلميدعوه إىل أن يأيت معه إىل 

 .[21]القصص:  ﴾َفاْخُرْج إيِِن َلَك ِمَن النَّاِصِحنيَ  إِنَّ املأََْلَ َيْأمَتُِروَن بَِك لِيَْقتُُلوكَ ﴿ :منها ؛القصص

له الوضوء، واستأذن منهم كأنه يريد  املقصود، فنادى عىل غالمه أن ُيِعدَّ  سياربن  نرصففهم 

 .(1)اأن يتوضأ، ثم خرج من خلف الدار وانطلق هاربا 

افنصح  انحاز إىل عصبيته املرضية قريظبن  ن الهزإ :بعض التحليالت تقول  .هبذا نرصا

طوال الفرتة السابقة يف  استمرَّ صبية قبلية ملا ا، فلو أنه ذو عغري أن هذا ما ال نراه صحيحا 

بن  بل األنسب لألحداث وملا نعرفه عن شخصية الهز ؛وعىل رأسهم نرص ،حرب املرضية

ا ، وكان موقفه قوي  سياربن  نرصوعىل رأسهم  ،قريظ أنه مل يوافق عىل قتل من ُأْعطوا األمان

جيد فيه غري هذه احليلة إلبالغ نرص، وهي جمازفة كبرية أمام من معه ممن ال إىل احلد الذي مل 

 .أيب مسلمشك سيوصل اخلرب إىل 

قد أخطأ فيه الوفد فخاف منه نرص،  ئاابفراسته يف أن ثمة شي مسلموبالفعل، شكَّ أبو 

 ي ارتاب به منكم؟ قالوا: ال ندري. قال: فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا: الهزما الذ» فسأهلم:

  .﴾إِنَّ املأََْلَ َيْأمَتُِروَن بَِك لِيَْقتُُلوكَ ﴿ :تال هذه اآلية

 قال: هذا الذي دعاه إىل اهلرب. 

                                                 
 .323، 1/321الطربي: تاريخ الطربي ، و131، 1/131والبالذري: أنساب األرشاف ، 113بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)
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 .(2)«فرضب عنقه ؟!يف الدين (1)قال: يا الهز أتدغل ثم

النقباء الكبار القدامى ألجل هذه احلادثة وحدها؟ هل  حدأل أيب مسلمهل كان قتل 

ن مثل معارضته قتل م ؛اعتربها خيانة توجب القتل؟ أم أن ثمة مواقف أخرى كانت لالهز

 ؛أن يتخلص منه مسلمفرأى أبو  ،ُأعطوا األمان من أصحاب نرص اجتمعت إىل هذا املوقف

 لكي يق ي عىل أي معارضة قوية يف أهل الدعوة؟

فسار عىل سياسته يف  ،هذا املوقف وحده خيانة عدَّ  مسلمربام كالمها، وربام كان أبو 

ىل. عىل أية حال، كان هذا القتل هو األول من نوعه يف صفوف استعامل السيف كعقوبة أو

ا، ومل ترد فيام رأيناه من ا وسيئا مفاجئا  الا أهل الدعوة، وال شك أنه نزل بمجلس النقباء منز

فعل  ردَّ  من جانب باقي النقباء، كام مل نرَ  مسلممصادر معارضات ظاهرة هلذا الذي فعله أبو 

 ىل هذه الواقعة.من ِقبل اإلمام ع اأو تعليقا 

وإعالن  ،وتفرده باألمر والنهي أيب مسلملكن الثابت أهنا حادثة فارقة يف إقرار سلطة 

دماء الكبار يف أهل الدعوة، فكانت رسالة واضحة ؛ حتى مدى قوته وجرأته عىل الدماء

 ا.أيضا  الكرماينبن  أهل الدعوة، ولعيل لكِل وصارمة وقاسية 

 الشام حنو

، يف احلميمة حممدبن  إبراهيمإىل اإلمام  بام كان من فتح مرو أبو مسلم اخلراساينكتب 

إن اهلل قد » ا أهل الدعوة:اإلمام خماطبا  ، وجاء رد  أيب سلمة اخلالل الكوفةعاة يف وإىل كبري الد

رصة آل نبيكم والقيام بحقكم واالنتقام بكم من أعوان قادكم إىل خري ما قاد إليه أمة من نُ 

 .(3)«خرةالظاملني، والفوز باخلري الكثري يف الدنيا واآل

 قادة العباسيني أشجع أحد أيب مسلموكان الذي محل الرسالة إىل اإلمام ثم منه إىل 

أيب ا عن ذهب إىل احلج نائبا الذي كان قد  ؛شبيب الطائيبن  وأكثرهم موهبة، وهو قحطبة

قحطبة بالرسالة من اإلمام  وإعالن الدعوة، وملا عاد أيب مسلمملا جاء األمر برجوع  مسلم

 مسلم، فأعلن أبو والشام العراق قحطبة اجليش الذي ينطلق إىل كان فيها األمر بأن يتوىلَّ 
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ملا رجا من  العراقأنه قد وىل قحطبة املسري باجلنود إىل  إن اإلمام كتب إيلَّ » الناس:اخلرب يف 

فمن أحب أن ينتدب  ؛كفايته، وعىل علم منه بأن اهلل كارٌس قرناا من قرون الشيطان عىل يده

 .(1)«معه فلينتدب

ريب الطائي، ا إسناد القيادة يف هذه احلرب إىل هذا القائد العويبدو أن اإلمام كان متعمدا 

بقيادة أعجمية، وإنام  ومرص والشام العراقفلم يكن من املعقول أن ُتقتَحم معاقل العروبة يف 

 .(2)بقيادة عربية خالصة

، ومتهل قحطبة يف املسري حتى انتهى لقتال بني أمية شبيببن  فخرج الناس مع قحطبة

 . (3)يمده باجلنود بني الفرتة واألخرى مسلمالشتاء وصلحت األرض للمسري، وكان أبو 

، وكان من النفر اسانخرأحد الدعاة األوائل مؤسيس الدعوة يف  شبيببن  وقحطبة

 -اهليثمبن  ومالك قريظبن  والهز كثريبن  سليامنمع - أيب مسلماألربعة الذين تعرفوا عىل 

م، وهو أحد النقباء االثني عرش الذين ، كام تقدَّ ليخدم اإلمام يف احلميمة ةالكوففأخذوه من 

يدينا عىل معلومات عنه بخالف ، وال حتتوي املصادر التي بأخراسانأداروا أمر الدعوة يف 

األسباب يف  أحد أهمِ  إال أنه سُيْثبِت فيام سيأيت قوة وشجاعة ومهارة عسكرية ستكون ؛هذا

، وَسُيْظِهر من أخالق الدعاة والزهد يف الدنيا العباسوقيام دولة بني  سقوط دولة بني أمية

يكون ما جيعله أحد أبرز القادة يف تاريخ العباسيني، ولن يموت قبل أن  ؛واإلقبال عىل املوت

العباسيون يف املعركة قبل األخرية من معاركهم الفاصلة مع بني أمية، وحني يقتل ستكون 

 «.الكوفة» ا قد قامت يف عاصمتها املرصودةالدولة فعلي  

 احلروري شيبان نهاية

أيب القديم عىل  سياربن  نرصحليف - أمر شيبان احلروري كان قد استقرَّ  يف رسخس

بعد ضعف موقفه وبإغراءات ابن  خراسانبعد خروجه من مشهد الرصاع يف  -مسلم

 ىل هذه املناطق ومجع الرضائب منها. بالوالية ع الكرماين

إليه يدعوه إىل  مسلمأرسل أبو  ؛وشيبان أيب مسلموملا انقضت مدة العهد واهلدنة بني 
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مدينة إىل اجلنوب من  يف حكم الرضورة، فرسخس لعباسينيإىل ا البيعة، كان هذا بالنسبة

عن اخلالفة، أال تظل يف جوارهم القريب  الا ا لقوم يريدون الدولة، فض، وكان طبيعي  مرو

 عن أن يكون متوليها ليس عىل الوالء هلم. الا مدينة ليست يف سلطاهنم فض

 

 

 

 

 

 

 

 

يرون أهنم األحق باخلالفة  ن اخلوارجإإذ  ؛يف حكم املستحيل شيبانإىل  وكان هذا بالنسبة

وهم يعتقدون أن  عن أن يبايعوا خلليفة من بني هاشم الا العتقادهم بأهنم وحدهم عىل احلق، هذا فض

 اخلالفة ال تنحرص يف بيت وال يف أهل بلد، فكيف إذا ُدعَي إىل خليفة جمهول مل ُيعرف حتى اآلن؟!

: إن مل تدخل يف أمرنا فارحتل مسلمن: بل أنا أدعوك إىل بيعتي. فأرسل إليه أبو فردَّ شيبا

يستنرصه فأبى، فحشد شيبان  الكرماينعن منزلك الذي أنت فيه. فأرسل شيبان إىل ابن 

بدافع العصبية، فبعث إليه أبو  وائلبن  بكر من قومه من وانحاز إليه كثري ،أتباعه يف رسخس

ه أراد بذلك إهناء كل أمله يف اليامنية، ولعلَّ  واألزد من العرب- ا من تسعة من األزدوفدا  مسلم

يعتدي عليهم باعتبارهم من قوم حليفه  ضامنة لئالَّ  اوأيضا  ،الكرماينالتحالف مع ابن 

شيبان أخذهم نَّ لك يدعونه إىل الدعوة واملساملة والكف عن احلشد وإشعال احلرب، -القديم

 .(1)فسجنهم

يأمره بأن يفصل  إىل قحطبة مسلمأرسل أبو  هـ(131شعبان عام من  15فعند ذلك )
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حيث  ؛لتتوجه إىل رسخس خزيمةبن  ، ومعه خازمإبراهيمبن  كتيبة من جيشه بقيادة بسام

سلمة احلروري، لكنه بن  زال يف معسكر جلنود شيبان، فانطلقا حتى نقيم شيبان احلرورييُ 

ا من اخلداع لشيبان فأعلمته أهنا فقط كان قد رحل عنه، ويبدو أن هذه الكتيبة مارست قدرا 

. وأمام هذا اجلواب اخلادع ال (1)وال تقصد قتال شيبان تعرب رسخس يف طريقها إىل هراة

نه توجس خيفة إأم  ،فوافق عىل مرورهم به شيبان ندري عىل وجه التحديد هل انخدع

 !؟بالعداوة مسلمألنه ال يملك أن يبدأ أبا  ؛ملوافقة اىلإغري أنه اضطر  ،وتشكك

، هامجها، نه ملا اقرتب من رسخسلك، عىل كل حال، انطلق بسام وكأنه يف طريقه إىل هراة

ا، ُقتل فيه عامة أصحاب شديدا  الا من ثالثة آالف رجل، فاقتتلوا قتا فخرج إليه شيبان يف نحو

، وُقتِل شيبان ومن بقي من أصحابه، وبعث برأس شيبان املدينةشيبان وانسحب الباقون إىل 

 . (2)أيب مسلمإىل 

ألن أهل رسخس مل تتقسمهم العصبية القبلية  ؛اا كبريا خربا  لرسخس كان فتح العباسيني

ما  سياربن  نرص لذا ازداد هم   ؛ا، بل كانوا متوحدين ضد جيش العباسينيومل يكونوا أحزابا 

 .(3)«مرواناليوم استحكم الرش عىل بني » إن بلغه اخلرب، وقال:

 اخلراسانية املدن تساقط

 ، يف(4)يف فــتح املــدن املحيطــة هبــم، وكــان تــوجههم الثــاين إىل طــوس العباســيون اســتمرَّ 

 .رسخسالغرب من ىل إ، واجلنوب الغريب من مرو

ه أبو  من جهتني  ليهامجا طوس جماشعبن  والقاسم شبيببن  قائديه قحطبة مسلمَوجَّ

د مرَّ به أثناء هربه إىل ، وكان نرٌص قيف نيسابور سياربن  بنرصخمتلفتني، فاستنجد واليها 

عىل رأس  ، فأرسل له نرٌص ابنه متياما وتعاهدا أن يتحدا ضد هذه الدعوة اهلاشمية ،نيسابور

ه سيلحق هبم استجاب معهم من أهل نيسابور، وأرسل إليه أن نِ ومَ  جمموعة من فرسان مرض

 . (5)بنفسه

                                                 
 .322، 321جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)
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 اإليرانية.« مشهد»طوس: هي اآلن واقعة داخل مدينة  (4)

 .1/325الطربي: تاريخ الطربي ، و323جمهول: أخبار الدولة العباسية ص، و113بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (5)



 العباســيون األقوياء   

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

يقودها  ؛العراقمن قبل وايل  نجدةٌ كانت قد وصلت للمرة األوىل نفسه ويف هذا الوقت 

، وعزمت عىل التقدم إىل عت هذه القوة يف الِري  ، فتجمَّ حنظلةبن  قوي هو نباتة فارٌس 

، فكتب نرص حتى تنضم إليهم فلول املنهزمني واملنسحبني من أتباع نرص واألمويني ؛جرجان

 ألنه األعلم بحال هذه البالد، ؛يطلب منه أن جيعل هذه املجموعة حتت إمرته إىل ابن هبرية

: ما كنت ألَُويِل مثل نرص عىل نباتة، وإنام نحن يف إصالح ما أفسد الا قائ ابن هبرية رفضنَّ لك

 .(1)نرص

لألمراء الذين تبتىل هبم الدول يف أواخر عصورها فتسقط عىل  الا مثا لقد كان ابن هبرية

سهم أيدهيم، فام أفلحت بالد حيرص أمراؤها عىل مصاحلهم اخلاصة، ويقدمون حاجات نفو

 .(2)«فيه حسد» خون: وكانوشفاء أحقادها عىل مصالح البالد. قال املؤرِ 

نه لكيدعوه إىل الدخول يف الدعوة،  فقد أرسل إىل وايل طوس وأما جيش العباسيني

ثم شتموا العباسيني  ،، فشتموا رسول قحطبةنرصبن  متيمإليه  ُأعجب بكثرته بعدما انضمَّ 

وقد منع قحطبة  ،وأفرطوا يف شتمهم .، يا جموس، يا علوجرءوسونادوا عليهم: يا عبدة ال

عليهم لبغيهم هلل نارصكم فإن ا ؛شامتوهميبوهم وال تُ ال جُت » وقال: ؛عليهم جيشه من الردِ 

بن  متيموُقتِل يف املعركة  ،ا حتى انترصواكبريا  الا فقاتلوا قتا ؛من القتال دل ثم مل يكن بُ  «.وعتوهم
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ا، ثم دخل جيش العباسيني إىل مهزوما  املدينة، وانسحب باقي اجليش إىل داخل سياربن  نرص

نرص ووايل بن  متيم، وبعث إليه برأيس أيب مسلمح إىل ا، وكتب قحطبة بالفتمنترصا  املدينة

 .(1)طوس

قوامهـا عرشـة  قد خـرج بالفعـل عـىل رأس قـوة كبـرية مـن نيسـابور سياربن  نرصوكان 

، فـرتك نيسـابور وانرصـف إىل ووايل طـوس ثم مقتل ابنه ،آالف، لكن وصل إليه خرب اهلزيمة

ــومس ــيم ق ــارس، وهــي يف إقل ــن  ؛ف ــه انســحب م ــة  خراســانأي أن ــب إىل اخلليف ــا، وكت كله

إىل نيســابور،  ل العباسـينيوهلـذا مل يكــن ثمـة صـعوبات أمـام دخـو ؛بـذلك حممـدبـن  مـروان

أي أن  ؛ا، وكان هـذا يف آخـر يـوم مـن شـعباننوا مجيع الناس فيهفدخلوها يف غري حرب، وأمَّ 

ونيسابور بيـد العباسـيني كـان يف خـالل شـهر  وطوس سقوط ثالث مدن كربى هي رسخس

يف نيسابور مـدة شـهرين يأخـذ البيعـة مـن أهـل نيسـابور  شبيببن  قحطبة ، وظلَّ واحد فقط

احتى دخلوا  ؛وأنحائها  .(2)يف طاعة العباسيني مجيعا

 

  

 

 

 

 

 

 جرجان إىل العباسيني دخول

 جرجانإىل  حنظلةبن  نت قد وصلت القوة األموية التي يقودها نباتةيف هذه األثناء كا

التي خترب  سياربن  نرصحني جاءته رسالة - حممدبن  مروانِي، وكان اخلليفة قادمة من الرِ 

أن يكون نباتة  سياربن  نرصقد كتب إىل  -نرصبن  متيمومقتل واليها مع  طوس عن سقوط
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، وأنه هبريةبن  عمربن  يزيدهو األمري عليه، بخالف ما كانت رغبة نرص وموافقة لرأي 

ابعد نباتة قوتان أخريان، عىل أن يتحدوا  سيأيت من ريثام يصل إليهم اجليش الشامي  ؛مجيعا

ا- حممدبن  مروان. ثم كتب (1)الذي يقوده الفارس الكبري املشهور ابن ضبارة ،الكبري  -أيضا

احلال إىل ما هو  حتى وصل ؛سياربن  نرص نجدةِ خه عىل تأخره عن بِ وَ به ويُ نِ ؤَ يُ  إىل ابن هبرية

 .(2)عليه، وأمره بأن ال يبخل عليه باألموال وال بالفرسان

وجاهة؛ ذلك أن توايل  حنظلةبن  بأن يكون األمري هو نباتة حممدبن  مروانإن لقرار 

اآليت من  حنظلةبن  ا كحاهلم مع نباتةلن جيعل حال اجلند معنوي   سياربن  نرصاهلزائم عىل 

، خراسانا يف الرصاع يف كان طرفا  سياربن  نرص، كام أن عىل اخلوارج ةانتصارات حاسم

إذ ال تقبله قبائل اليامنية، كام ال جتتمع  ؛ت إىل هزيمة األموينيي أدَّ توكان أحد األسباب ال

نه ال يصلح أن يكون لك خراسانا باحلال يف والربعية، وهو وإن كان خبريا  عليه قبائل املرضية

مه األمويون يف هذه الظروف، ولربام كان نرص عىل استعداد لقبول هذا دِ قَ الوجه الذي يُ 

 سياربن  نرصشري إىل أن يُ  املعروف لألمويني، وليس من يشء فيام قرأُت الواقع مع إخالصه 

 ا.ا قاطعا ي  ئا مبدكان يرفض التعاون مع نباتة رفضا 

بن  نرصذلك أنه أمر بقطع األرزاق )املرتبات( عن  ؛قام بفعل أمحق حنظلةبن  نباتة نَّ لك

شعر بمرارة ال مثيل هلا جتاه  سياربن  نرص، وال شك أن خراسانتابعه من جنود  نْ ومَ  سيار

ع أن ذلك تم ، وتوقَّ إخالصه وجهاده الطويل يف خدمة بني أمية عىل الرغم من ؛هذا الفعل

، ولئن هذا عن رأي ابن هبرية» ، فقال:هبريةبن  عمربن  يزيد العراقبتوصية من عدوه عىل 

عىل  فلم يشرتك يف القتال وظلَّ  «.ابن القرعاء أين أقاتل عنه وأنقاد لنباتة لبئس ما ظن ظنَّ 

 . (3)إقامته يف قومس

ا من أفضل وأبرع قادهتم يف واحدة من أحرج حلظات واحدا  نوهبذا خرس األمويو

 دولتهم بفعل احلامقات التي ال مربر هلا إال تصفية احلسابات القديمة.
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حتى يق يـ  سياربن  نرصأن يسري إىل  إىل قائد اجليش قحطبة مسلمأرسل أبو  ومن مرو

، حنظلـةبـن  قحطبـة كـان لـه رأي آخـر؛ إذ رأى أن األوىل بالقتـال اآلن هـو نباتـةنَّ لكـ عليه،

ع خلفي نباتـة يف فرسـان ، وأد(1)ما كنت أم ي إىل نرص وهو فلل » يقول: أيب مسلمفأرسل إىل 

 «.، فإن أظفر اهلل بنباتـة فـام أيرسـ أمـر نرصـ، ولكني أم ي جلرجانخراسانوأهل  الشامأهل 

 .(2)«ملا رأيَت  الرأي رأيك، امضِ » :مسلمفكتب إليه أبو 

 

 

 

 

 

 

 

 احلسن، وأرسل قحطبة ابنه شبيببن  إىل قوة قحطبة جماشعبن  القاسمة ت قوَّ مَّ انض

، ثم سار إىل حنظلةبن  أوقعت ببعض الرشطة التابعة لنباتة ،عىل رأس جمموعة استطالعية

 جرجان، ويف ، ويف الطريق انضمت إليه أعداد أخرى ممن آمن بالدعوة اهلاشميةجرجان

التقى اجلمعان، وملرة أخرى حيرص قحطبة عىل أخالق الداعية فيبدأ معهم بالدعوة، وكام 

 حنظلةبن  وبالتخويف من نباتة ،حممدبن  مروانوا عليه بالدعوة إىل اخلليفة ا رد  كان متوقعا 

 جرجانوتارخيه الطويل يف االنتصارات، ثم قام قحطبة بفعل ذكي، ذلك أنه وزع عىل أبواب 

من ينادي يف الناس: من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، فتسبب هذا يف انسحاب كثري 

، ووقعت املعركة فانترص قحطبة وُقتل نباتة بعد بسالة الشامومعهم أهل  جرجانمن أهل 

أيب هم إىل رءوسوجمموعة من قادة اجليش، وأرسل قحطبة ب وثبات نادرْين، وُقتِل ابنه حية

ن أهَل هـ(131ة ذي احلجمن  3) املدينةَ ، ثم دخل مسلم وبايعوه، بل انضموا إىل  املدينة ، وأمَّ
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ا آخر قام به بعض أهل ، وُيروى أن متردا (1)الشامجيشه فيام بعد حني واصل مسريه نحو 

 . (2)قحطبة وأمخده حني خرج قحطبة عنها فعاد جرجان

* * * 

أن  أبو مسلم اخلراسايناستطاع  -حممدبن  إبراهيمفيام عدا اإلمام - عىل غري توقعات اجلميع

من الدعوة الرسية إىل الدولة القوية، ويف خالل ثالث سنوات  خراسانيقود الدعوة العباسية يف 

وايل بني  املرضي سياربن  نرصطرفاها  من فتنة بني قبائل العرب خراسانفحسب انقلبت أحوال 

 زعيم اليامنية إىل القاعدة القوية للدولة العباسية الكبرية. الكرماينوجديع  ،أمية

اا وثالثني ال يبلغ من العمر إال واحدا  مسلمكل هذا وأبو  فحسب، وكان إىل قبل  عاما

خادم حيمل األمتعة ويؤدي أعامل اخلدمة، فيا هلا من  دجمرَّ سنوات معدودة من هذه اللحظة 

 تلتفت إليه األنظارمن مرتبة اخلدمة إىل رسير اإلمارة، ومن رجل ال  مسلممقادير رفعت أبا 

 األبصار!!إىل رجل تتطلع إليه 

* * * 
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  األموية الدولة سقوط

 

، وحتى تلك اللحظة مل تكن اخلالفة قد دخلت يف من سلطة األمويني خراسانخرجت 

ر كان يصب بالكامل يف ، هذا التأخسياربن  نرص ذلك هذه املعركة برجاهلا، وكان يتوىلَّ 

وما وراءها إىل  خراسانالذين أخذوا الفرصة الكاملة لتثبيت أقدامهم يف  ،مصلحة العباسيني

وحتى  والعراق فارسا ملهامجة باقي املناطق اخلاضعة لألمويني يف ثم باالنسياح غربا  ،الرشق

 .الشام

 «الرِّّي» وحتى« جرجان» من

التي صارت يف قبضتهم  خراسانكانوا قد خرجوا من  جرجانعىل  باستيالء العباسيني

، خراسانهي املحطة األوىل بعد  جرجان، كانت الشاميف التوجه نحو  واءبالفعل، وبد

 .وبعدها تأيت حمطة الِرِي 

، ويف الطريق سيار بن نرصالتي كان فيها  ؛إىل قومس احلسنابنه  أرسل قحطبة جرجانمن 

، فأرسل ، وكان فيها مجاعة من الزعامء فانضموا إىل العباسينيإىل قومس نزلوا يف قرية بسطام

عىل رأس فرقة من اجليش العبايس إىل بلدة  -لواسمه أبو كام- ا منهمواحدا  قحطبةبن  احلسن

معه  نْ وأخربه بمكانه وحاله ومَ  سياربن  نرصا إىل ، وهناك نكث أبو كامل بيعته وأرسل رس  سمنان

انسحب ال سيام بعد أن  ؛صعوبة يف أرس هذه الفرقة دْ من اهلاشميني، فأرسل نرٌص قوة كبرية مل جَتِ 

قائدهم أبو كامل، غري أن غالبيتهم استطاعت الفرار من األرس فيام بعد، وبقيت القلة منهم 

 .(1)حممدبن  مروانالذي أرسلهم إىل  ،فأرسلهم نرص إىل ابن هبرية

، أرسل قوة أخرى دخلت بلدة سمنان ،ه أبو كاملما فعل قحطبةبن  احلسنوملا بلغ 

نفسه  ، ثم وصلت إليهم قوة أخرى أرسلها قحطبةسياربن  نرصوهزمت قوة كان أرسلها 

  .(2)نرص إىل الري  ، وانسحب جرجانمن 
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ا- جرجانومن  الذي سيكون ألرسته فيام بعد - برمكبن  أرسل قحطبُة خالدَ  -أيضا

يف  ودخل ،التي أجاب صاحبها إىل الصلح طربستانإىل  -شأن عظيم يف الدولة العباسية

 .(1)طاعة العباسيني

 اخلزاعيعبد اهلل بن  ، ثم يرتك عليها نائبه أسيداملدينةَ  ة هكذا؛ يفتح قحطبةكانت اخلطَّ 

، فيلحق أسيد بقحطبة من جديد، املدينةِ إىل  والياا مسلموهنا حتى ُيرسل أبو ئيدير ش فيظل  

 .(2)وهكذا

، مهذاننسحب إىل ا سياربن  نرص، وقبل أن يصلها كان إىل الري وهكذا انطلق قحطبة

اوبعض القادة الذين طالبوا  ،وجود قوة موالية لألمويني عىل الرغم منو بأن يصمد وال  نرصا

أرسل له أن يبقى وأن األمداد توشك أن تصل إليه،  أن ابن هبرية عىل الرغم منينسحب، و

املوالية لألمويني يف الرِي واختلف أمرهم، فانضموا  نه أبى وانسحب، وهبذا تشتت القوةفإ

ا ا عىل ، فلم يكن صعبا ضبارةبن  إىل اجليش الشامي اآليت بقيادة الفارس الكبري عامر مجيعا

 .(3)هـ(131بغري قتال )صفر  أن يدخلوا الري العباسيني

 سياربن  نصر نهاية

 خراسانفلقد بذل يف حفظ أمر  ؛يف هذه اللحظة سياربن  نرصال يستطيع أحد أن يلوم 

فال جييبها  والشام العراقأفضل ما يمكن أن يبذله قائد يف مكانه؛ لقد كانت رسائله تتوارد إىل 

                                                 
 .333جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 املصدر السابق نفسه. (2)
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وما كان  ،بالفعل يف يد العباسيني خراسانإال بعد أن كانت  خراسانأحد، ومل خيرج من 

إذ مل يفر إىل  ؛يمكنه املقاومة، بل كانت انسحاباته كلها فيام بعد انسحاب من خيطط للعودة

، (1)، ومنها إىل نيسابورإىل باب رسخس ن مدينة إىل أخرى: من مروبل حتول م ؛أقىص الغرب

ها إال حني تصري عىل وشك السقوط، وأرسل احدإ، ومل يكن يرتك ثم إىل الري ثم إىل قومس

درك احلرب، ونادى بأنه عىل فُقتِل، وخرج هو بنفسه لكنه مل يُ  ا لوايل طوسمساندا  متيمبابنه 

وطلب أن يكون األمري عىل القوة التي يقودها  ،استعداد ملواصلة القتال لصالح األمويني

بل لقد َقَطع عنه نباتة راتبه بالكلية، ثم إنه مل  ؛طلبه مل ُيرفض فحسبنَّ لك ،حنظلةبن  نباتة

ا- ينسحب يف قومس وبعث بقوة أوقعت بفرقة من جيش  بل ظلَّ  ؛انسحاب الفارِ  -أيضا

 العباسيني أرسى.

 ؛يرى تساقط الدولة وفوات الوقت رييف إحجامه عن البقاء يف ال سياربن  نرصلقد كان 

؛ ا، قلتم: أقم؟!! شأنكم بالقومتركتموين حتى رصت جرسا » أرادوه عىل البقاء: نْ وهلذا قال ملَ 

ا   .(2)«أنا فقد أعذرتأمَّ

وحتقق بالفعل ما سبق أن  ،خراسانوقد دفع نرص ثمن كذبه وغدره السابق عىل أهل 

فإن أهل » ويقول: ،يستعجله املدد ملا أرسل البن هبرية ؛ان يف قومسحذر منه حني ك

ين الا قد َكَذْبُتهم حتى ما رجل منهم ُيَصِدق يل قو خراسان ين بعرشة آالف قبل أن مُتدَّ ، َفَأِمدَّ

 .(3)«شيئااثم ال تغني  ،بامئة ألف

، وهو مهذانإىل  قد بلغ اخلامسة والثامنني من العمر، وخرج من الري سياربن  نرصكان 

من  12جاءه األجل يف يوم األحد ) -هلمذانالتابعة -« ساوة» شديد املرض، فلام صار ببلدة

 .(4)هـ(131ربيع األول 

فقد انتقل الزعيم  ؛زل بنرص يف أيامه األخرية ملام تنوء بحمله النفوسواحلق أن ما ن

حتى تناوشته الفتن واحلروب إىل  ؛املرضي من اإلمارة التي ما ذاق من حالوهتا إال القليل

نه فإ ؛بذله كل ما يف وسعه من اجلهد عىل الرغم منالتي أذاقته من املرارات الكثري، و ،اهلزائم
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 أيب مسلما ال ظهر له، فأمامه خصم قوي املوهبة كوجه السيل وحيدا  كان كالذي ُوِضع يف

ا مع عدو آخر حتى صار هلا رجال وأنصار متحالفا  ؛يتقدم دعوة ُتثَِبت أقدامها منذ ثلث قرن

يف احلرب،  الا ة العدد قوية الشكيمة رجايتزعم قبائل كثري -وابنه من بعده- الكرماينكجديع 

، ومن ورائه خليفة ال يملك أن هبريةبن  عمربن  ووراءه حليف ال يرجو له اخلري كيزيد

 .شيئاايفعل له 

، وبدا وكأهنا النجاة قريظبن  بسبب ما فعله الهز أيب مسلملقد نجا بأعجوبة من مقتلة 

حال هي النجاة بالنفس  أو عىل أقِل  ،التي سيعيد منها ترتيب الصفوف وانتظار النجدات

بل ليشهد  ؛ا من الذل واملصائبما كانت إال النجاة لريى مزيدا أهنا  إالَّ  واألهل من القتل،

لتجتمع عليه مرارات اهلزائم ومرارات اخلذالن.. ليق ي أيامه  ؛يف حياته متيممقتل ابنه 

 ا لفظته إىل غريها.كلام دخل أرضا  ؛ااألخرية هاربا 

فيها مخسة  ، وقد ظلَّ وهو يف الِرِي  شبيببن  إىل قحطبة سياربن  نرصوصل نبأ وفاة 

ا عليهام، مثلام ، وال نشك يف أن وقع اخلرب كان سعيدا يف مرو أيب مسلمأشهر، وكتب باخلرب إىل 

، إذ وصلهام خرب حممدبن  مروانوعىل  ال نشك يف أن اخلرب كان له وقع آخر عىل ابن هبرية

 فيام بعد: املتنبيسقوط الري ووفاة نرص يف وقت واحد، فلربام صار حاهلام كام قال 

 زَ رْ األَ بِ  رُ هْ  الدَّ ايِن مَ رَ 
ِ
 ـــــــَش  غِ ي يِف ادِ ؤَ فُ   ىتَّ َح  اء

ٍ
 الِ بَ نِ  نْ مِ  اء

َ كَ تَ   امٌ هَ ي ِس نِ تْ ابَ َص ا أَ ذَ إِ  ُت نْ كُ فَ   الِ َص  النِ ىَل عَ  اُل َص النِ  ِت رسَّ

 جابلق معركة

جمموعات من جيشه يف رسايا لتفتح املدن حوله، فتم هلا فتح  ه قحطبةوجَّ  ومن الري

بانتظار جميء جيش  التي جلأت إليها قوة من األمويني ، وحصار هناوندناذ، وفتح مهأهبر

 .(1)ضبارةبن  عامر
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، وهو أحد أبطال اجليش األموي ضبارةبن  بقيادة عامر الشاموصلت قوات أهل 

بعد سيطرهتا  فارسيف  معاويةبن  عبد اهللالكبار، وقد كانت أكرب إنجازاته القضاء عىل ثورة 

 اليشكري عبد العزيزبن  ملدة سنة، وقبلها كان له إنجاز كبري يف القضاء عىل شيبان فارسعىل 

 .(1)قائد اخلوارج

( أن هياجم جيش راقالع)وايل  هبريةبن  عمربن  يزيدة األوىل كام وضعها وكانت اخلطَّ 

 من جهة قومس حنظلةبن  ، وأن هيامجها جيش نباتةمن جهة سجستان خراسانابن ضبارة 

لُيحكموا احلصار  ؛)اجلنوب( من جهة طبسنفسه  )الغرب(، وأن هيامجها جيش ابن هبرية

 .(2)عىل اهلاشميني
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ـالكوفةيف  )كبري الدعاة العباسيني وعندما علم أبو سلمة اخلالل ة، أرسـل إىل ( هبذه اخلطَّ

شبيب أال يترسع بفتح بن  ا، وكتب إىل قحطبةباألمداد تباعا  أن يقوي جيش قحطبة مسلم أيب

ن ظهره وتتضح األمور. كان الطرفـان يعلـامن أهنـا معركـة مِ ؤَ حتى يُ  يف الري وأن يظلَّ  ،البالد

قحطبـة يف  وهلـذا ظـلَّ  ؛بخري فرساهنا ة تلك التي سيتواجهان فيها، وقد رمتهم بنو أميةمصريي

عـىل  مـن مـرو مسـلمالري مخسة أشهر يدير منها فتح املناطق املحيطة. ومن جهتـه خـرج أبـو 

ـ ؛ليقرتب من جيش قحطبة ن ألف رجل إىل نيسابورورأس جيش قوامه أربع ا فيكون لـه غوثا

يعامله كأنه األمري، فيصيل  مسلم)الذي كان ال يزال أبو  الكرماينبن  عيلا، وأخرج معه ومددا 

فوصــل اجلــيش إىل نيســابور )صــفر  ،((1)ا إال يعرضــه عليــه ويــرض بــهوراءه وال ينفــذ أمــرا 

 .(2)هـ(131
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وصار اهلجوم من ناحية  حنظلةبن  ة اجليش األموي تغريت بعد مقتل نباتةلكن خطَّ 

إرسال  من الري ، وتابع قحطبةإىل مرو ة اهلجوم عادتغري خطَّ  مسلم، فلام بلغ أبو أصبهان

، ثم أرسلها الستكشاف أمر جيش الفرق لفتح املناطق املحيطة، ففتحت جمموعٌة مدينة ُقم  

 )إىل اجلنوب الرشقي من الري ومهدان أصفهانابن ضبارة، فاقرتبت هذه املجموعة من 

فلهذا سارع قحطبة  ؛ُمنيت هبزيمة عىل يد جمموعة أرسلها ابن ضبارة لكنها (،م  وقُ  وهناوند

 .(1)باستدعاء املزيد من األمداد واجلنود قبل أن يتواجه اجليشان الكبريان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا معرش » :الا قائ ينادي يف العباسيني نْ مَ  ةرضبابن  ملا اقرتب اجليشان أرسل عامر

مان عىل ما أحدثتم يف هذه الفتنة، ولكم اتقوا اهلل وراجعوا مجاعتكم، ولكم األ ؛املسلمني

إنا واهلل ما ننازعكم دنياكم، وما عليها نقاتلكم، ولكنا » فأجابوه: «.العطاء والرزق الواسع

 من أهل بيته، فإن قبلتم كنا وأنتم متعاونني عىل الرضاتاب اهلل وسنة نبيه وإىل ندعوكم إىل ك

ا يف القولا وسبابا وكان اجلواب بالطبع رفضا  «.ذلك  .(2)ا وُفْحشا
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وفرق من جيش ابن  كانت املواجهات عىل ثالث جوالت بني فرق من العباسيني

جيش العباسيني يف اجلولة األوىل وقتلوا سبعامئة من جيش ابن ضبارة، ضبارة، وقد انترص 

، وأما اجلولة الثالثة واألخرية فهي التي كانت الا لي ويف اجلولة الثانية انسحب جيش األمويني

وعىل رأسه ابن ضبارة ومعه داود )ابن وايل حيث جاء اجليش  ؛أصفهانقرب  يف جابلق

وعىل  ،لقيادة من السلبيات يف هذا اجليش(، وكانت هذه الثنائية يف اهبريةبن  يزيد العراق

إليها، وهذا ما يعني  جرجانعىل  أبو مسلم اخلراسايناجلانب اآلخر كان قد وصل وايل 

فمن َثمَّ استطاع قحطبة أن خيرج  ؛إىل الري جرجانمن  أسيد اخلزاعي خروج نائب قحطبة

 .(1)بجيشه من الري إىل جابلق

 ت املواجهة األخرية والعنيفة بني جيش العباسينيمتَّ  هـ(131رجب من  23) ويف جابلق

بن  ا ُهِزم فيه جيش ابن ضبارة، وكان أول من اهنزم داودشديدا  الا وجيش ابن ضبارة، فكان قتا

ذي كان قائد امليرسة، ثم اهنار قلب اجليش األموي، وبقيت ميمنة اجليش األموي ال هبريةبن  يزيد

العباسيني يف القلب وامليمنة رسعان ما نَّ لك ؛ا عىل ميرسة العباسينيبل حققت انتصارا  ؛صامدة

إذ دخل العباسيون عىل ابن  ؛أعانوا ميرسهتم، ويبدو أن النرص جرى بصورة أرسع من املتوقع

يأيت برأسة مائة  نْ قد أعلن جائزة ملَ  لس يف خيمة القيادة فقتلوه، وكان قحطبةضبارة وهو جا

 املدائنوانسحب الباقون متشتتني إىل  ،درهم، وعندها متزق جيش ابن ضبارة ووقعت به اهلزيمة

 .(2)نم العباسيون ما كان باجليش األموي، وغحيث يقيم ابن هبرية

ا تاريخ عدوه الطويل املجيد، نظر إليه مسرتجعا  وملا وصل رأس ابن ضبارة إىل قحطبة

هلل بالدك أي ُمَسِعر حرب وكريم كنت! وإن كنت عىل ضالل، مثلك َفْلَتلِد » ا:وقال معجبا 

أيب ثم أرسل برأسه إىل  «.من حجر إىل حجر حتى قتله اهلل غام   الا منتق سياربن  كنرصالنساء ال 

وهلذا كثرت  ؛اجلميع خربها، وكانت هذه الواقعة هي الفاصلة التي ينتظر مسلم اخلراساين

، وكان ، وكثرت املدائح يف قحطبة عند العباسينيالشاماملراثي يف ابن ضبارة عند أهل 

وإن ظفر قحطبة تم األمر لبني  ،إن ظفر ابن ضبارة ثبت امللك» يقولون: العراقيون

 .(3)«هاشم
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، ودخول ودخوهلم يف طاعة العباسيني أصفهاننتائج هذه املعركة: مبايعة أهل  ومن أهمِ 

ودخوله  أيب مسلم اخلراساين، وبالتايل خروجه من سلطة العراقجيش العباسيني إىل منطقة 

مرحلة جديدة يف الثورة  ، ومن هنا بدأتالكوفةكبري الدعاة يف  يف نفوذ أيب سلمة اخلالل

اثامنية عرش  خراسانمن  مسلموهلذا أخرج أبو  ؛العباسية إىل ، ونادى يف الناس باخلروج قائدا

 .(1)العراقجلهاد يف ا

 نهاوند سقوط

؛ حتى ا أمام العباسينيا عجيبا صمودا  عىل خالف سائر املدن اخلراسانية صمد أهل هناوند

القد كان فتحها أصعب الفتوح  ها ، وكانت هناوند قد انحازت إليها قوة أموية عىل رأسمجيعا

)الذي تسبب يف وقوع فرقة من العباسيني أرسى قبل  وأبو كامل سياربن  نرصبن  سيار

ويف أثناء وقوع  ،ذلك(، وكانت املجموعة تنتظر مدد ابن ضبارة وال تكاد تتوقع أنه ينهزم

( بانتظار قحطبةبن  احلسنكان الطرفان: املحارِصون واملحارَصون )بقيادة  معركة جابلق

ا إعالمية حربا  -فوق صمودهم يف احلصار-األخبار عىل أحر من اجلمر، ومارس أهل هناوند 

سل رأس بل وأر ؛عىل جيش العباسيني، وكانوا ينادون عليهم بأن ابن ضبارة قد انترص

 .(2)جاءت األخبار بام قد كان؛ حتى إىل ابن هبرية قحطبة

فرقة  دجمرَّ نفسه ال  ا أن يستسلموا، ال سيام وقد أقبل عليهم جيش قحطبةوكان متوقعا 

اعليهم قحطبة األمان هلم  التي كانت حتارصهم، وعرض احلسن ، لكنهم رفضوا مجيعا

أن احلصار  عىل الرغم منأن األمل يف املدد قد انتهى، و عىل الرغم من ؛وأرصوا عىل موقفهم

غري قد أرهقهم حتى أكلوا حلوم امليتة وأكلوا دواهبم، وحاول قحطبة عرض األمان عليهم 

ا حينام أر مرة يلوم قحطبة  سل أبو سلمة اخلاللويف كل مرة يرفضون، وصار الوضع حرجا

ت عليه فرصة استغالل النرص السابق وأعطى  ،عىل التأخر أمام هناوند وخيربه بأن هذا قد فوَّ

 .(3)الوقت للجيش األموي ليعيد استعداداته

، فأعاد وفيها قوة لألمويني دون أن ينهي أمر هناوند ومل يكن باإلمكان أن يمىض قحطبة
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الذين يتحصنون يف  خراسانيف حماوالته ينادي أهل  عرض األمان ملرات أخرى، وظلَّ 

ا فرضنا له وواسيناه، ومن أحب أن أنتم آمنون، فمن أحب أن خيرج إلينا ويكون معن» :هناوند

 ، ومن أحب أن يم ي إىل غريها فموسعأيب مسلمتوثقت له يف أمانه من  خراسانينرصف إىل 

، وتوصل إىل أهل خراسانيئس من أهل ؛ حتى كل حماوالته باءت بالفشلأنَّ  إالَّ  «.عليه

حتى نجح  ؛وبة يف بذل األمان هلم لينتهي هذا األمرء، وبذل جمهودات دالذين بمرو فلسطني

هـ( وبذل أمانه للجميع، أو هكذا 131ذي القعدة من  5بالفعل بعد تعب، فدخل هناوند )

فحسب، فقد خاطبهم هم  الشامُفِهم منه أو اد عي عليه، ولكنه أعلن أن أمانه مبذول ألهل 

)صاحب  ، وكانوا ثالثة آالف عىل رأسهم أبو كاملخراسانكان هبا من أهل  نْ فقتل مَ 

 .(1)سياربن  رصنبيد األمويني( وأوالد  اخلديعة التي أوقعت أرسى من العباسيني

 دول واأليام.. أسرتني بني

، سياربن  نرص، أرسة خراسانكان يظن قبل سنتني فقط أن األرسة املالكة يف  نْ مَ 

 !!العراقمن أرض  ستنتهي عىل هذا النحو، وأن تكون النهاية يف هناوند

من الفتن والقتال،  خراسانا كان يمكن أن يتوقع مثل هذه النهاية ملا كان يف ولو أن أحدا 

 ؟شبيب الطائيبن  فمن الذي كان يتوقع أن تكون النهاية عىل يد رجل جمهول وهو قحطبة

الفارس بن ا ، الفارسسياربن  نرصبن  مل يكن يعرف متيم خراسانبل سنتني: من يف ق

 ؟!قحطبةبن  ه محيداأو أخ قحطبةبن  احلسنكان يف وقتها يعرف  نْ ؟ ومَ خراسانوايل 

 ،سيكون من كبار رجال الدولة قحطبةبن  احلسنكان يعرف أن  نْ وحتى يف تلك اللحظة مَ 

مني يف أزهى عصورها عىل  واليااسيكون  قحطبةبن  كان يعرف أن محيد نْ ؟ ومَ (2)ومن قادهتا امُلَقدَّ

 ؟(3)نفسها خراسانعىل  واليااثم سيعود بعد عرشين سنة  ،أرمينيةوعىل  مرص

اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاسِ ﴿ :صدق اهلل تعاىل  . [111ان: ]آل عمر ﴾َوتِْلَك اأْلَيَّ
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 الكرمانيبن  علي نهاية

حني  وعثامن علي ا الكرماينقتل ابني  مسلميورد صاحب أخبار الدولة العباسية أن أبا 

، وأمر بقتل يف الطريق إىل نيسابور اعلي  أنه قتل  الطربي، ويورد (1)بفتح هناوند وصلته األخبار

املحرم من  25) (2)، وقد كان، وقتل معه مجاعة من أقوى أنصارهنفسه يف اليوم عثامنأخيه 

 .(3)هـ(131

ال سيام ممن مل يدخلوا الدعوة  ؛ا لقومه اليامنيةتأليفا  الكرماينبن  عيلُيَقِدم  مسلمكان أبو 

ةإذا انتهت هذه ؛ حتى بعد، وكان يستظهر به كذلك عىل الربعية واملرضية  .(4)قتله املهمَّ

سبب االنفراد بالسلطة  إالَّ ، الكرماينالبني  أيب مسلما لقتل ا مبارشا با ال تورد املصادر سب

يب ا من الغموض حييط هبذا احلادث، فلئن كان ألوالتخلص من املنافسني األقوياء، لكن بعضا 

باعتباره ارتكب خيانة الدعوة، فام هي احلجة التي اختذها  قريظبن  حجة يف قتله الهز مسلم

فعل  إذ ال نجد ردَّ  ؛؟ وكيف استقبل قومه اليامنية مثل هذا اخلربالكرماينلقتل ابني  مسلمأبو 

  من أتباعهام!!عىل مقتل الزعيمني اظاهرا 

فهذا الرجل الذي نشأ  ؛ثري الكثري من التأمالتهبذا الشكل تُ  الكرماينبن  عيلن هناية حياة لك

هذه  وورث زعامته لليامنية بعد مقتل أبيه، وحادثة مقتل أبيه ،الكرماينيف ظالل أبيه القوي جديع 

مهام  سياربن  نرصإذ منعته من التفكري يف التحالف مع  ؛كلها خراسانهي التي أثرت عىل خريطة 

حلق الذي أظهر طول الوقت أنه داعية با ؛أيب مسلمالتحالف مع  الا مفِض  ،قدم له من التنازالت

الشخصيات التي سهلت  أحد أهمِ  الكرماينبن  عيلريد إقامة العدل وإزالة اجلور، كان يُ 

روري احل سلمةبن  ، من خالل زعامته لليامنية وعالقته بشيبانخراسانانتصاراهتم يف  للعباسيني

فام كان  ،ا آخر غري الذي سلكه. ربام يصح القول بأنه مل يكن يملك طريقا سياربن  لنرصوعداوته 

لكي  ؛أيب مسلمحلف إىل ا وكان يف الوقت ذاته مضطر   ،سياربن  لنرصبالذي يستطيع أن يأمن 

ا- . لكن يصحخراسانوحيقق حلم أبيه القديم يف والية  ،سياربن  نرصينترص عىل  أن  -أيضا

دون أي ضامنات إال الوعود  يب مسلم، وأنه أعطى كل يشء ألنفسها نقول: إنه مل يكن يف قوة أبيه
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أيب الذي تعطلت حتالفات  ؛سياربن  كنرصا سيايس ماهر والكالم، وهو األمر الذي مل يفعله أبدا 

 معه عىل صخرة الضامنات هذه. مسلم

من استمرار اليقظة مع امتالك ُبدَّ  ال أنه الكرماينبن  عيل حياة إن الدرس الكبري يف

ل: ال تضع كل البيض يف سلة القوة، وعدم االرمتاء يف حلف أحد بال ضامنات، أو كام يقا

 ؛باالسم فحسب خراسانعىل  اجعله أمريا  الكرماينهذا الدرس الذي غفل عنه ابن  .واحدة

 ، ثم نقله يف حلظة واحدة من القرص.. إىل القرب!!يب مسلما كان يف موضع التابع أللكنه فعلي  

لثوار الذين شاركوا ص من عدد آخر من ابل ختلَّ  ؛عند هذا احلد أيب مسلمضحايا  ومل تنتهِ 

 .(1)اوغريمه ..ماهانبن  وعيسى ،اخلزاعي صالحبن  منهم زياد ؛يف الثورة العباسية

  العراق إىل العباسي اجليش تقدم

بعد خروج جيش ابن ضبارة، 

ـ العراقأرسل وايل  ا آخـر مـن جيشا

ـــ ـــل عرشـــين ألفا ـــن أه ـــاما م  الش

بــــن  عبيــــد اهللبقيــــادة  والعــــراق

الكنـــدي ليغيـــث أهـــل  العبـــاس

، يف الطريق جـاءت األخبـار هناوند

ـــبارة ـــن ض ـــة اب ـــار ،هبزيم  وبحص

فانسـحب اجلـيش  ؛لنهاوند قحطبة

، ومـن ثم إىل براز الـروز ناإىل حلو

ــدأ وايل  ــة أخــرى ب ــراقناحي يف  الع

جتهيز اجليش الذي سيقوده بنفسـه، 

وانضمت إليه الفلول املنهزمـة مـن 

 ه يفاملعارك السابقة، فاختذ معسـكر

 .(2)«املدائن»
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إذ أخذ يف  ؛بالكوفةكبري الدعاة  ويف هذه اللحظات بدأ الدور اخلطري أليب سلمة اخلالل

قبل هذا  الا ا طوي، وال شك أنه قىض وقتا العراقإرسال رسائله ومبعوثيه إىل زعامء القبائل يف 

إما عن قناعة وإما ملا يرون من  ؛وبالفعل أجابه الزعامء ملا أراد يف هتيئتهم والتواصل معهم،

ا يف الغنائم وإحراز املكانة، وهبذا انحازت طمعا  وأفول دولة األمويني ،إقبال دولة اهلاشميني

وأرسلوا إليه  ،بالطاعة والوالء فلبسوا السواد وكتبوا إىل قحطبة ؛مناطق كثرية إىل العباسيني

ا ضيف نرصا إال املدن الكبرية فحسب، وكان كل هذا يُ  يف يد ابن هبرية مبعوثيهم بأنه مل يبَق 

 .(1)ويفت يف عضد ابن هبرية وجيشه ،جيش قحطبةإىل ا معنوي  

ا- من ناحيته وبدأ قحطبة لدخول يف طاعة إىل ايراسل زعامء املناطق ويدعوهم  -أيضا

ووالته عىل هذه املناطق كسب من  حممدبن  مرواناهلاشميني، فاستجاب له بعضهم، وحاول 

مما تسبب يف  ؛ا مل ينفعهذا بالفائدة، وأحيانا  ا عادحطبة باملال الكثري، فأحيانا استجاب لق

هبذا  ، فخرس األمويونمروانووالة  الذين انحازوا للعباسيني ،حروب حمدودة بني الزعامء

 .(2)اأيضا  وأرايض الا ورجا الا أموا

يف ، فدخلها )، وكانت من املدن التي دخلت يف طاعة العباسينيحلوانإىل  تقدم جيش قحطبة

 عبيد اهلل هـ(، ودارت معارك حمدودة وجانبية بني رسايا من جيش قحطبة وجيش131ذي احلجة 

 . (3)( وُهزم العباسيون يف أحدها يف براز الروز)الذي كان مقياما  الكندي

إىل فتح  األزدي يزيدبن  عبد اهللفرقة من اجليش بقيادة أيب عون  وأخرج قحطبة

َهها شهرزور ، وتشري بعض الروايات أهنا كانت املدينةِ إىل  حممدبن  مروان، وكانت رسيٌة َوجَّ

نَّ لك ينسحب ملا بلغه نبأ القوة األموية وكثرهتا، ، فكاد أبو عونمروانبن  ابنه عبد اهللبقيادة 

االنسحاب، وإىل استغالل الروح  نإشارة زعيم من زعامء هذه البالد دفعته إىل الرتاجع ع

م واحد من والرعب الذي هم فيه، وبينام هم كذلك إذ فاجأه املعنوية املنكرسة لدى األمويني

 يف جيش قوامه أربعة آالف رجل، فاضطر العباسيون سفيانبن  عثامنواسمه  زعامء اخلوارج

حتى إهنم قتلوا جيش  ؛اا مبينا نهم انترصوا نرصا لكإىل الدخول يف املعركة عن غري ترتيب، 
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عىل قوة  الا إذ كان دلي ؛حني بلغه حممدبن  مروانله  . وهو اخلرب الذي اهتزَّ (1)عن آخره ثامنع

وهو الذي ما  ،رساياهم حتقق مثل هذا النرص عىل اخلوارج ىحدإالذين بلغ أن -العباسيني 

احتى أهنكوا طاقة الدولة  ؛انفك اخلوارج يزعجونه ويرهقونه  .كثريا

ذ القرار بالتقدم إىل  يف هذه املعركة ظهرت شجاعة الذين  املوصلاملوصليني، فاخت 

حتى انحازوا إليها، وصار  املوصل، وبالفعل ما إن بلغت الدعوة أهل مروانحيقدون عىل 

ه مل يتقدم ملا بلغه من التحركات الكبرية نَّ لك ؛ا يبلغ سبعة آالفا كبريا جيش أيب عون جيشا 

 .(2)عراقالللجيوش األموية من 

 األزمة وعمق األمويني رسائل

إال هاتني  ؛ما كان أبلغ من تصوير األزمة التي تعيشها اخلالفة األموية يف أيامها األخرية

، فكأنام هي هبريةبن  عمربن  يزيد العراقوواليه عىل  حممدبن  مروانالرسالتني بني اخلليفة 

معركة حمتدمة يف سوء السياسات، كل منهم يرمي بالنكبة عىل صاحبه، بل لقد وصلت هلجة 

إىل التهديد، وهو أمر مستغرب يف هذا الوقت باخلصوص، وعىل كل حال  حممدبن  مروان

، وعن كثرة املتذمرين من العراقكشفان عن تدهور األوضاع يف فإن هاتني الرسالتني ت

 يف أيامهم األخرية. األمويني

 :يف رسالته إىل ابن هبرية حممدبن  مروانقال 

 ملا َأمَّل من كفايتك، فأخلفت ظنه يف أمور منها: العراقأما بعد: فإن أمري املؤمنني والك »

  وهنت قوهتم، وقوي ؛ حتى (3)بخراسانإبطاؤك عمن استرصخك من أهل طاعته

 عدوهم عليهم.

  ومنها أخذك أهبة احلصار قبل أوان ذلك حتى أرعبت قلوب من معك، وسهلت

 بعد طول املنازلة واملحاربة.عليهم سبل اهلزائم، وإنام يكون احلصار 

 أال تكون سفكت دماءهم،  ؛ومنها إغامدك السيف عن آل املهلب املربضني للفتن

 وأبحت حريمهم.
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  ،ومنها إمهالك أمر جنودك بال شدة عىل أهل الريب منهم، وإقامة احلدود فيهم

، وقد الشامومنها تقصريك يف قطع ألسنة من ينطق فيام يكرهه أمري املؤمنني من أهل 

 رأيت آثار أمري املؤمنني وتنكيله هبم.

 يدسسه لك إىل أحبائك  زفربن  املسلمني يبعثه مزاحم ءومنها اشتاملك عىل يف

 ، وهذا أعظم قوتك عىل عدوك.بقنرسين

 قد جتاّف أمري املؤمنني اليوم وقبل اليوم عن أمور أخلفت فيها ظنه، وتبلَت ! ليزيدلعمري يا 

، ثم يكلك (3)ا مرخاةفسيعرفك ما ظننت دونه ستورا  (2)نه وإن تنفس لنا ولك يف البقاءإ، (1)هلَ بْ تَ هبا 

 ا.إىل نفسك يف ذلك، ثم ال جتد أمري املؤمنني يشهد اهلل عليك وكفى باهلل شهيدا 

 سهيلبن  ابن ضبارة وداود قد جتمعت إليك، وقدم عليك احلوثرةفإن كانت فلول 

فيمن معه، فاهنض بنفسك للقاء هذا العدو اجلاهد عليك، الباسط سيفه إليك وإىل إخوانك، 

 وال تكن كام قال األول:  ،من جدك شيئاا وال تستبِق 

ْ أَ    مْ ـــَلعْ تَ  مَل
 رَص   تَ يِف  ُب لِ قَ تُ  وٌل غُ  َب رْ ــــاحْلَ  نَّ أَ بِ

 وُب ــــلُ قُ ا الْ هَ فِ

 .(4)«وُب رُ احْلَ  رُ عِ تَ ْس تَ  نيَ حِ  ِسْلمٌ وَ  ٌب رْ َح  ْلمِ ــِس  ال يِف رَشٌ عْ مَ  مْ تُ نْ أَ وَ 

 عليها: كتب هذا الردَّ  وحني وصلت الرسالة إىل ابن هبرية

عن  ُت دْ يف نصيحته، وال حِ  القرصُت بالءه، و قد فهمت كتاب أمري املؤمنني، وما جهلُت »

 فإن تقدير اهلل فوق تقدير العباد. ؛قدار بخالف ما هتوىجهة احلق وحزم الرأي، فإن أتت األ

  فقد علم أمري بخراسانأما ما ذكر أمري املؤمنني من إبطائي عمن استرصخني ،

ي حرب كلها، فكان أقوى ما حيرضين عالج ما قرب مني، وه العراقاملؤمنني أين رصت إىل 

ا الشاموكنت يف ذلك قد شغلت جنود أهل  أخرى،  ابن معاويةتارة، وب باخلوارج مجيعا

، وقد علم أمري املؤمنني ما هم العراقستعني بأهل أخرى، ومل أكن أل حبيببن  وبسليامن

سان، ومل آمن، إن فعلت، أن اعليه من غشه وغش دولته فيام استرصخني فيه أهل خر

                                                 
 ا أسقمه.احلب فاَلنا تبل و ،الدهر اْلَقْوم رماهم برصوفهتبل ثأر منه و :ا تبالا فاَلنا  تبل (1)

 أي لو امتد بنا األجل. (2)

 ك قدرت عىل إخفائه ومل يعرفه أمري املؤمنني.أي ما ظننت أن (3)
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 يظاهروا عدو أمري املؤمنني فيلزمني الئمته يف ذلك وتقصريه.

 ا قدمت من القوة وقد وهنت، م فإين فعلت ذلك حني رأيُت  ؛وأما تأهبي للحصار

ورأيت من قاتل العدو وقد فشلوا وضعفت نياهتم يف جهاد عدوهم، فجعلت ذلك عدة حزم 

 وإن استغنيت عنها مل أذمها. ،إن اضطررت إليها محدهتا

  لك بمكان فكرهت لذ اليمنوأما إغامدي السيف عن آل املهلب فإين رأيتهم من

، فتألفتهم الشاممعي من أهل  نْ منهم ومَ  العراقهيجهم، ومل آمن إن فعلت، أن ينابذين أهل 

 وتربصت هبم.

  وتركي الشدة عليهم يف سوء سريهتم فإين الشاموأما إمساكي عن تأديب أهل ،

رأيت سوء السرية قد شملتهم، فكرهت أن أعنف عىل مجاعتهم، وهم يدي عىل عدوي، 

إفراط أمري املؤمنني  بعداوهتم دون عداوة عدوهم، ولعلَّ  عيلَّ فيفسد ذلك بصائرهم ويقبلوا 

 قلوب أهل دولته، ومحلهم عىل التقصري يف نرصته.يف عقوبته وتنكيله قد أفسد عليه 

 ولعمري أن يف عاملتي  ،املسلمني ءأمري املؤمنني من اشتاميل عىل يف وأما ما ذكر

بحيث قد علمه أمري املؤمنني، وهو يف  قنرسينوأرزاقي ملا يغنيني عن ذلك، ومنزيل من 

ليه يف تفتيشه والتنقيب عام ذكر له فيه، فليبعث أمري بحيث ال مئونة ع ؛إطالله عليه وقربه منه

املؤمنني من يثق بدينه وصحته فيبحث عن ذلك ويبالغ يف التفتيش عنه، وليس ما استقرص 

 وال مكدر عندي صنيعته. ،ا يب بمزييل عن طاعتهأمري املؤمنني من عميل وأساء ظن  

 برش، وما أنا بغني عن إيقاظ  وأما ما ذكر من تبكيتي بخطئي، فليس اخلطأ بمأمون عىل

أمري املؤمنني إياي يف عظيم ما محلني من واليته، وال بمكتف بام عندي دون إرشاده وتأديبه، وليت 

اهلل قد أظهر أمري املؤمنني عىل عدوه، وأعطاه سؤله وبسط له يده وقوله وفعله، ومخدت نريان 

 فيام رسين وساءين حكمه. عيلَّ الفتن عنه، فيعرف نصيحتي له وقيامي بأمره، وينفذ 

 ؛وقد رأيت أمري املؤمنني قد محل أكثر أموره عىل سوء الظن فيام يعامل به من ائتمنه عليها

ال أوحشه ذلك منه، وخاف بادرته إأحد من أعوانه وعوام رعيته  حتى لقد ظننت أنه مل يبَق 

 .(1)«والسالم ،وسطوته، من مقارف ذنب وسليم قلب
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وهو الشخصية التي يتفوق  ؛حممدبن  مرواناسية ال تستغرب من مثل هذه الرسائل الق

فيها اجلانب العسكري عىل اجلانب السيايس، واألقرب إىل احلكمة أال جتري مثل هذه 

 الذي يتهدد فيه كيان الدولة نفسه. ؛الرسائل بني أركان احلكم يف هذا الوقت

 إبراهيم اإلمام اعتقال

من العجيب أن حتافظ دعوة برسيتها وكتامهنا تلك السنني الطويلة، ويف هذه املراحل 

املخطط هلا تعمل خاليا الدعوة هنا وهناك للتمهيد والتجهيز دون انفعال، فال تتكشف 

 مركزإىل أوراقها أمام أجهزة خمابرات أموية تبحث يف كل مكان وبكل الوسائل، فال تصل 

تكون الدعوة قد  ؛مركز القيادةإىل  حيرك أو قيادة فاعلة، فإذا ما وصلت خمابرات األمويني

 .(1)انتهت وبدأت مرحلة الثورة

، وحدث أيب مسلم اخلراساينثم  كثريبن  سليامنمن  وُكل   سياربن  نرصحدث هذا مع 

ا- ، وحدثثم أيب سلمة اخلالل ماهانبن  من بكري وُكل   كذلك مع ابن هبرية بني  -أيضا

 عيلبن  حممدمن  وُكل   حممدبن  مروانوحتى  عبد امللكبن  هشاممن عهد  خلفاء األمويني

 .حممدبن  إبراهيمثم ابنه  العبايس

، فمنها ما إبراهيمإىل اإلمام  حممدبن  مروانات يف الطريقة التي توصل هبا د الروايوتتعدَّ 

ج رأى إبراهيَم يف احل أيب طالببن  عيلبن  احلسنبن  احلسنبن  عبد اهلليقول بأن 

، فأحب أن خيترب خراسانمحل إليه أموال أهل الدعوة من  شبيببن  ، وكان قحطبةهـ(129)

ألف دينار هي التي كانت معه، ثم  إبراهيما، فأعطاه األمر فطلب منه أربعة آالف دينار قرضا 

قد قاموا  خراسانبأن قد بلغه أن أهل  إبراهيم حاول أن يستزيد من الثقة يف األمر فشاور

افيَحُسن أن خيتار اهلاشميون  ؛بدعوة تنارص آل البيت  أمرها، فقال له هلذه احلركة يتوىلَّ  قائدا

 ،أشياخ اهلاشميني وفاحتهم يف املوضوععبد اهلل : نجمع أشياخنا ونرى رأهيم، فجمع إبراهيم

ا، وهنا وكان صغريا  اعبد اهلل ولده حممدا رشح هلم فقالوا له: أنت شيخنا وال نعدو رأيك، ف

! تدع مشاخينا حممدسبحان اهلل يا أبا » وقال: ،عىل ترشيح الفتى الصغري إبراهيماعرتض 

وذوي األسنان منا وتدعونا إىل فتى كبعضنا، لو دعوتنا إىل نفسك، أو إىل بعض من ترى، ما 
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فوافقه  «.يف عالنيته الرضاإن أعطاك سنان يرض هبذا يف نفسه، وهاهنا أحد من ذوي األ

هو رئيس هذه الدعوة ولكنه  الا فع إبراهيمبأن عبد اهلل القوم عىل هذا الرأي، فمن هنا أحس 

يف شيخ اهلاشميني الذي حيتمل أن يكون رئيس هذه  حممدبن  مروانيداري. فلام احتار 

، فلام حرض إليه واهتمه هبذه الدعوة تربأ هذا يف حرانعبد اهلل استدعى إليه شيخهم  ؛الدعوة

هو  إبراهيموبايعه ومن ضمن ما رصح به له أن  ،وحلف له أنه بريء من هذه التهمة ،منها

 .(1)مروانصاحبها.. فمن هنا عرفه 

وحاز الثقة حتى  ،وتدرج يف املراتب دخل يف دعوة العباسيني الا ن رجإ :يقول اومنها م

عدل إىل  والشام خراسان، وملا كان يف الطريق بني إبراهيمواإلمام  أيب مسلمبني  الا صار رسو

. ويف (2)من معرفة إمام الدعوة مروانن فمن هنا متكَّ  ؛فأخربه خرب الدعوة حممدبن  مروان

فإهنا ال تنسجم مع ما سلكته الدعوة العباسية من احتياطات  ؛النفس شكل من هذه الرواية

بل وتوىل قيادة يف  ؛يف مكانه القيادي فيد بأن هذا الوايش ظلَّ وحماذير، ال سيام وأن بقيتها تُ 

 !ف أمره بطريقة غري معروفة فُقتِلحتى اكتش« دارا» ثم توىل والية ،أيب جعفرجيش 

بأن  مروانا تطوع أمام تلك التي تقول بأن أموي   الا وأسوأ من هذه الرواية وأشد هز

؟ فقال نْ ولكن ملَ  ؛وقال له: أتيت أبايعك شبيببن  فذهب إىل قحطبة ؛يعرف رئيس الدعوة

 ؛فقال الرجل: هذه بيعة جمهول ال تصح، وال بد يل أن أعرف .حممدمن آل  للرضا: قحطبة

كالم الرجل يف  رثِ ؤَ يُ ا من أن أن يعلن اسم اإلمام خوفا إىل فاضطر قحطبة  .كثري حممدفآل 

ق أن (3)مروانالرجل باخلرب إىل  جنده، ومن هنا عاد تيجة كهذا ُيقال ن شيئاا. إذ ال ُيَصدَّ

الذي  أيب مسلم اخلراساينحصافة من  استفزاز يف مناظرة كالمية، وال نحسب أن قحطبة أقلَّ 

سنة لوعىل أ ،أول ظهور الدعوة سياربن  نرصهبذا السؤال من قبل عىل لسان رسويل  هُووج

 د ظهور الدعوة، وال شك يف أحايني أخرى كثرية.جمموعة طلبة العلم حني ازدا

إلمام رسالة مع رجل أرسل إىل ا اخلراساين مسلموأسوأ من اجلميع رواية تذكر أن أبا 

بأن يكون  مسلما عىل الرسية فإنه كان قد أوىص أبا كان حريصا  إبراهيموألن  ؛حيسن العربية
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عليه به أن اقتل هذا  يعرف ما يف الرسالة، فكان مما ردَّ  لئالَّ  ؛ن العربيةالرسول ممن ال حيسنو

. وهي رواية (1)حممدبن  مروانالرسول إن جاءك، فقرأ الرسول هذه الرسالة وذهب هبا إىل 

 ظاهرة التلفيق.

 ،َعلِم اسم اإلمام بطريقة ما سياربن  نرصوثمة رواية أخرى وهي األشهر، مفادها أن 

وجد عنده رسول  إبراهيميف القبض عىل  مروان، وحني بدأ حممدبن  مروانوأرسل هبذا إىل 

ت فمن هنا متَّ  «.إال قتله خراسانا يف أال يدع عربي  » :وفيه ؛أيب مسلمإليه وجوابه إىل  أيب مسلم

ا- . وهذه الرواية(2)احلكاية ث عن قتل ضعيفة أو عىل األقل هذا اجلزء الذي يتحدَّ  -أيضا

 كام سبق وأوضحنا من قبل. ؛العرب

وعىل كل حال فتحقيق طريقة االعتقال ليس مما هيم الناس اآلن، وإن كان األقرب إىل ما 

ا لشيوخ اهلاشميني قد أسفر عن اإلمساك وما ينسجم معها أن رصدا  ،من معلومات نعرفه

 برسالة. يذهببرسول يأيت برسالة أو 

قال له: ما هذه  مروان، فلام دخل عىل حممدبن  مروانومُحِل إىل  إبراهيمُقبِض عىل اإلمام 

من ذلك  ءبيش : ما يلإبراهيمتطلب لك اخلالفة؟ قال له  بخراسانخرجت اجلموع التي 

، فأمر به، مروانعلم، فإن كنت إنام تريد التجني علينا فدونك وما تريد. ثم بسط لسانه عىل 

 حممدبن  مروانحتى إن  ؛بل واجهه بشجاعة ؛نكر، وتذكر روايات أخرى أنه مل يُ (3)َفُحبِس

 هَتا وأنت اْبن طريد َرُسول اهللِ أَيْرجو مثلك َأن ينال اخلالفة؟ َفَقاَل: رجوهَتا وُقلد  سأله: 

 !(4)ه ووليهولعينه، وكيف ال أرجوها وأنا اْبن عمِ 

 جلوالء سقوط

ا حوهلا ، وبنى خندقا ، ونزل به يف مدينة جلوالءالشامجيشه من أهل  هبريةبن  يزيدجهز 

ا حلرب طويلة، وكان قراره هذا بناء عىل ما وصلت إليه وخزن األسلحة واألطعمة استعدادا 

ب، بحيث تطول احلر املدينةجيوشه من احلالة املعنوية املتدهورة، فكان تقديره أنه إذا حتصن داخل 
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 يف معنوياهتم. رثِ ؤَ يُ فإن هذا سيكرس هيبة اهلاشميني يف نفوس جنوده، كام سيكرس اندفاعة جيشهم ف

بن  ها ما قاله واحد من قواده وهو احلوثرةمن أمهِ  ؛قراره هذا واجه بعض االعرتاضاتنَّ لك

حواليه يف يده، وأنت قد فسد عليك من عىل يمينك : إنام خُيَنِْدق الرجل إذا كان ما وراءه وما سهيل

وشاملك وحتت قدمك، وقد طمع فيك عدوك، والرأي لك املناجزة، فإما لك وإما عليك، وهو ما 

 .(1)عىل قراره هذا نه أرصَّ لك، كان يف جيش ابن هبرية نْ مَ  غالُب اتفق معه 

ا بالفعل، وكان عدم األخذ به من أسباب مزيد من التدهور يف نفيسا  وكان رأي احلوثرة

، وهو ما سيستفيد منه ا لألموينيا وال ظهرا مل يكونوا سندا  العراقوذلك ألن أهل  ؛العراق

 .العباسيون

، فاختذ قراره بالتوجه إىل حرب ابن العراقعىل دراية كاملة بالوضع يف  مل يكن قحطبة

، وهو اخلبري بحكم موقعه بأحوال ، لكن رسالة وصلت من أيب سلمة اخلالليف جلوالء هبرية

، جعلته يعدل عن هذا القرار. أرسل إليه أبو سلمة بأال حياول لقاء ابن هبرية، بل أن العراق

م إىل هذه الدعوة، مستعدون لالنضام الكوفة، ألن أهل الكوفةيتجنبه ويتوجه مبارشة إىل 

وعليه فينبغي أن يرسع ما استطاع يف كسب األرايض، وبالتايل كسب األقوام وازدياد أعداد 

ا- اجليوش العباسية. وكان  .(2)إبراهيمخرب اعتقال اإلمام  -أيضا

إىل االندفاع  -حيث جيش ابن هبرية- ءمن حصار جلوال ة قحطبةوهنا تغريت خطَّ 

، ولكنه أشاع أنه سيسري إىل جلوالء زيادة يف خداع ابن هبرية، وبالفعل مل يشعر العراقنحو 

ا ، فانسحب انسحابا املدائنابن هبرية باخلديعة إال حني أتته األخبار بتحرك جيش قحطبة نحو 

اا خلفه يف جلوالء تاركا « الدسكرة» ا نحورسيعا  من الغنائم والذخائر، وما إن علم  كثريا

 ،وأخذ ما بقي فيها من غنائم وذخائر ،قحطبة هبذا االنسحاب حتى رجع إىل جلوالء فدخلها

ذ عملية مطاردة لفلول جيش ابن هبرية وأحرق ما مل يستطع أن يأخذه معه، وحاول أن ينف

 .(3)اجليش املنسحب كان قد ابتعد بالفعلأنَّ  إالَّ  ؛املنسحب

قد أنفقت الوقت واجلهد واألموال يف عملية  ة الفاشلة البن هبريةوهبذا تكون اخلطَّ 
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افاشلة  أن جهد أيب سلمة  ، كان سيدها سوء التقدير وعدم االستامع للنصيحة.. كاممتاما

ة ورسائله التي تصل يف الوقت املناسب كانت ذات الفضل األكرب يف تغري خطَّ  اخلالل

 بل وأن يغنم ما خلفه جيش ؛بأيرس مما كان أحد يتوقع التي انتهت إىل دخول جلوالء ،قحطبة

 أثناء انسحابه املتعجل. األمويني

جاءته األخبار ؛ حتى ، وعىل هذا استعد ابن هبريةاملدائنأنه متوجه إىل  ثم أشاع قحطبة

بعد مراوغات ومعارك -ا التقى اجليشان أخريا ؛ حتى الكوفةبوجهة قحطبة احلقيقية وهي 

 .(1)هـ(132املحرم من  5) الفراتيف منطقة غرب  -حمدودة لرسايا جيش قحطبة

 السواد تلبس الكوفة

املحــوري واملركــزي  تكشــف دور أيب ســلمة اخلــالل لألسـف الشــديد مل ُتْكَتــب مصــادر

ها ُكتَِبت ومل تصل إلينا ضمن مـا ة يف صناعة الثورة ثم الدولة العباسية، أو لعلَّ يَّ والشديد األمهِ 

اأبـا سـلمة ال يظهـر نَّ لكـ ؛ضاع من تراثنـا املفقـود  يف املصـادر التـي بـني أيـدينا، وحتـى  كثـريا

ا يف تأثريات قوية يف حلظات شـديدة  ومتسببا ا وحاساما رقا ا فا ظهورا ظهوره القليل هذا كان دائاما 

 احلرج.

، وهي خراسانقائد اجليش اآليت من  بدا هذا يف إدارته ألمر املعارك بالتواصل مع قحطبة

دون خسائر تذكر،  اإلدارة التي نجحت برباعة يف كسب األرض واملعارك واملدن واألنصار

مع العشائر  الكوفةداخل  غري أن ثمة معركة أخرى ال يكاد ُيلَتَفت إليها كان يديرها أبو سلمة

 هذه التحركات: والزعامء وأنصار آل البيت، وإليك واحد من أهمِ 

إىل زعيم  ، أرسل أبو سلمة اخلاللالعراق، وصار يف أرض هنر الفرات عرب قحطبةملا 

يقول له: قد كنت تتمنى هذا اليوم، فقد  الا رسو القرسي خالدبن  حممد الكوفةاليامنية يف 

، فبعث إىل مواليه (2)بلغته، فأظهر السواد، واخرج يف مواليك وعشريتك وصنائع أبيك

وقومه وجريته وصنائع أبيه، فاجتمع إليه منهم نحو من ألف رجل، فأخربهم برأيه وما أمجع 

وا قد لبسوا السواد. ثم بعث أبو سلمة بمثل ذلك إىل زعيم عليه، وأمرهم أال يبيتوا حتى يكون

ب أبو سلمة إىل  األشعث الكنديبن  حممدبن  إسحاقبن  طلحةآخر هو  فتأهب، ثم رَسَّ
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، ومن يتبعون رأي أيب سلمة من أهله لكوفةايف  أنصار العباسيني إسحاقبن  طلحةمجاعة 

وقومه إىل اخلروج عىل نحو ما فعل  إسحاقبن  طلحةوجريانه، فساهم هؤالء يف دفع 

 ؛إىل والء العباسيني يف ذلك الوقت احلرج الكوفة، وهبذا انقلب حال القرسي خالدبن  حممد

يف  الداخلية( األموي مل جيد إال اهلروب واللحاق بابن هبرية حتى إن صاحب الرشطة )وزير

ا، وتبعه يف هذا الذي صار خاليا  ،الكوفةالقرسي قرص  خالدبن  حممدمعسكره، ودخل 

 .(1)إسحاقبن  طلحة

إن اهلل قد  الكوفةيا أهل » :الا وخطب قائ ،منرب اجلامع القرسي خالدبن  حممدوصعد 

أكرمكم هبذه الدعوة املباركة، وقد طلبها األبناء بعد اآلباء، َفُحِرموها حتى ساقها اهلل إليكم، 

فاستبق الناس إىل  «.وموا فبايعواكم أحد اليومني، فقهذه جنود احلق قد أظلتكم، داخلة علي

البيعة حتى كادوا يكرسون املنرب من التزاحم، وما ختلف عن البيعة إال أناس قليل. وأشار أبو 

فكان ما أشار به، ثم أرسل أبو سلمة بكل ما  ،عليه بحيازة ما يف بيت املال واخلزائن سلمة

، وأمره أن يقرأ رسالته عىل اجلنود، وال شك يف أن أثرها عىل قحطبة وعليهم فعل إىل قحطبة

 .(2)ال يكاد يوصف

يستحق أن تفرد له دراسة حتلل هذه املوهبة يف التخطيط والتنفيذ  إن أبا سلمة اخلالل

 واإلدارة.

يف  من اجلند، ال سيام بعد أن صار قحطبة الكوفةا خلطورة خلو متأخرا  وانتبه ابن هبرية

ش ا من أن يسبق إليها جيكإجراء استباقي خوفا  سهيلبن  ، فأرسل إليها احلوثرةالفراتغرب 

وتوىل  ،قد خرجت من سلطان ابن هبرية الكوفةاحلوثرة عندما وصل وجد نَّ لك قحطبة،

 .(3)، فلم يستطع أن يدخلهاالقرسي خالدبن  حممدأمرها 

الذي صار اآلن يف مواجهة  ؛اجليش األموييف ضعف  وفوق ذلك ساهم خروج احلوثرة

ووالهتم يف هذه الفرتة سلسلة من  ، فكأنام كانت سرية األموينيالفراتعند  جيش قحطبة

 األخطاء القاسية!
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 !منصور وجيش مقتول قائد

بأن  الا مشغو ومل جير بينهام قتال كثري، كان قحطبة ،«الفلوجة» ان بالقرب منتواجه اجليش

حتى وجدها بإرشاد أعرايب خبري من  ؛جيد خماضة يمكن عبور اجليش منها إىل الضفة األخرى

لعبور اجليش، ويف هذه األثناء كان  أهل املكان، فاختربها فوجدها كام قال األعرايب صاحلة

إذ كثرت املسافات بني وحداته،  ؛ا للتامسكعىل الضفة األخرى مفتقدا  جيش ابن هبرية

فقيادته عىل املقدمة قد ابتعدت عن الساقة، فانتهز قحطبة هذا العيب ودفع برسايا من جيشه 

تطاعت إحلاق اهلزيمة بمجموعة منه، وما إن واس ،وقاتلت اجليش من خلفه ،عربت املخاضة

 ،قد حلقت بموضع القتال نباتةبن  حممدبقيادة  انتهى هذا حتى كانت مؤخرة جيش األمويني

 ؛الذي حارص املجموعة العباسية ؛نباتةبن  فنشب قتاٌل جديد كانت اليد العليا فيه ملحمد

 ا أتاها من إمدادات أخرى. ويف هذه األثناء كان رسول أيب سلمة اخلاللعىل الرغم ممحتى 

فكان  ؛قد دخلت يف والء العباسيني الكوفةوَبرشَّ اجليش بأن  ،قد وصل إىل أرض املعركة

ت الرسايا التي عربت إىل الضفة له اجليش العبايس بالتكبري، َفكَ  ، ارتجا عظياما خربا  ربَّ

فمن هنا  .وا بهأكثر وأكثر وقالوا: قد أتاهم يشء رُس   مما أوقع يف نفوس الشاميني ؛األخرى

الليل حتى كان قحطبة يعرب املخاضة بجيشه كله،  ، ومل يأِت الشامظهرت اهلزيمة يف جيش 

الة، ومل تكن معركة كبريةواحدا  فارسٍ وحيمل وراء كل  جَّ ارا مؤثِ ا ولكنه كان نرصا  ؛ا من الرَّ
(1). 

قحطبة بن كبري إذ فقدوا قائدهم ال ؛إال أن املعركة أسفرت عن خرب مؤسف للعباسيني

وما بقيت له  العراقحتى دخل  خراسانالذي قادهم من نرص إىل نرص، فخرج هبم من شبيب 

ح أنه قد غرق،  ،«الكوفة» وعاصمة العباسيني العراقإال خطوة إىل عاصمة  وكان من امُلَرجَّ

 ،نهم تداركوا األمرلكا نزل باجليش العبايس، ا قاسيا فكان خربا  ؛(هـ132املحرم من  5وذلك )

 .(2)فاجتمعوا عىل تولية ابنه محيد عىل اجليش ؛ومل يرتكوا فرصة لدخول الضعف إليهم

 أن قائده قد ُقتِل!! عىل الرغم منوهكذا انترص اجليش 

 ..شبيب الطائيبن  لنا من وقفة مع هذا البطل الكبري قحطبة دَّ بُ  وال
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 هي األفضل من بني ميتات كل أصحابه نقباء  شبيببن  لقد كانت ميتة قحطبة

الدعوة من قبل ومن بعد، فهو الوحيد من بينهم الذي كتبت له ميتة األبطال الكبار بعد 

 عكرمةا كأيب مستضعفا  الا فإنام مات قتي جمموعة من االنتصارات العظيمة، فمن مات قبله

وحتى  بجريبن  ، أو مات قبل أن يرى زمن الفتوح والنرص منذ سلمةوحيان العطار الرساج

.. وأما من عاشوا بعده من النقباء فسنرى كيف عاشوا وماتوا فيام سيأيت من ماهانبن  بكري

احلوادث إن شاء اهلل، فلو شاء اهلل أن يطلع قحطبة عىل الغيب ما اختار غري هذه القتلة يف هذا 

 الوقت!!

، ومن خراسانعرش يف  من السابقني إىل الدعوة، ومن النقباء االثني شبيببن  قحطبة

وأخذوه لإلمام، أثبت يف شهور أنه واحد من أعظم  أيب مسلماألربعة الذين تعرفوا عىل 

 الا القادة العسكريني ولسنا نعرف الكثري عام إذا كانت له جتارب عسكرية سابقة يف الفتوح مث

ب فمن املؤسف أهنا مل تصل إلينا، وإن مل تكن له فأي موهبة تلك التي أم ال، فلو أن له جتار

أمام خرية الفرسان واألبطال وذوي  فال ينهزم يف معركة قط   ،كانت تنتظر املقادير لتفجرها

 التجارب؟!

  :(1)الثعالبي عبد العزيزيقول الشيخ 

أم  ،ها احلكامء: هل احلوادث ُتَكِون الرجالمن املسائل العويصة التي مل يقف عىل كنه»

واحلوادث التي جرت  الرجال ُيَكِونون احلوادث؟ لذلك ال نستطيع أن نبت يف أمر قحطبة

بني يديه، فإن كان هو ُموجدها فهو أعظم قائد عسكري عىل اإلطالق، وإن كانت هي التي 

 .(2)«لعجبأظهرته فأمرها جدير با

 املعركة من وخيرج ينهار هبرية ابن جيش

ا فنصب خيمته وأوقد نارا  ؛عيد جتمع اجليشأن يُ  وعىل اجلانب اآلخر، حاول ابن هبرية

املعنويات املنهارة نَّ لك عىل بعد فرسخ من املعركة حتى ينحاز إليها املنسحبون من اجليش،

                                                 
بن عبد الرمحن الثعالبي، أديب وكاتب  بن إبراهيم م(: هو عبد العزيز 1911 - 1531هـ =  1363 - 1291عبد العزيز الثعالبي ) (1)

ل الفرنيس، عانى السجن والنفي والترشيد يف مرص وسوريا والعراق واحلجاز وخطيب وزعيم تونيس، من أبرز مقاومي االحتال

 . 5/211، وعمر كحالة: معجم املؤلفني 13، 1/12واهلند وفرنسا. الزركيل: األعالم 
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ا ُينادي أهنا خيمة األمري ابن وقف مناديا أن يُ إىل اضطر ؛ حتى لت أكثر الناس عىل تركهمح

وهو قائد - نباتةبن  حممدا ذا فائدة، وملا َقِدم عليه القائد هذا مل يصنع شيئا نَّ لك هبرية،

يف هذا املكان، وأشار عليه أن  حيتمل العسكرة دْ عُ ا بأن األمر مل يَ كان املوقف واضحا  -املؤخرة

وحيكمها  زالت يف سلطة األمويني ما الكوفة، وهذا عىل أساس ظنهم بأن الكوفةينطلق إىل 

أحد نَّ لك -الذي أرجعه ابن هبرية إليها خشية انفالت جيش قحطبة- سهيلبن  احلوثرة

عارض الرأي عىل أساس أن خرب هزيمة اجليش  قدامة القشرييبن  طارقاملستشارين واسمه 

ا، فمن ثم اتفقوا عىل االعتصام بمدينة مما سيجعل األمر صعبا  ؛الكوفةيوشك أن يصل إىل 

 . (1)واسط

، واالعتصام هبا يعني اخلروج من املعركة الكوفةمن الرشق هي إىل  ومدينة واسط

ةوانتهاء دور هذا اجليش من هذه   .يف مواجهة العباسيني املهمَّ

الذي يقوده  ؛جليش الرئييسإىل ان ينسحب باجليش وينضم أ كان يمكن البن هبرية

ال يشء تفعله ملروان أحب إليه وأثمن عنده  :حضنيبن  حييى، وقد قال له حممدبن  مروان

كام - حممد بن ومروانولكن العالقة املتوترة بني ابن هبرية  .من أن تنضاف إليه هذه اجلنود

ويفضل االنسحاب إىل  ،مروانجعلت ابن هبرية خيشى من  -بدا يف الرسائل املتبادلة بينهام

ه ، ولكن لعلَّ (2)بل هي بؤرة حصار ؛اا عسكري  ا جيدا مكانا  د  عَ أهنا ال تُ  عىل الرغم من ؛واسط

 .عىل جيش قحطبة مروانكان يأمل يف الصمود حتى ينترص جيش 

 ؛شـبيببن  ومقتل قحطبة من سلطة األمويني الكوفةبخروج بعدئٍذ  ثم وصلتهم األنباء

، فمـنهم مـن ن هبـريةسامهت يف تفرق اجليش الشـامي عـن ابـ أن إالَّ  فام كان من هذه األخبار

ومـنهم مـن اجتـه إىل  ،ومنهم من ترك اجلـيش الشـامي إىل وجهـة أخـرى ،انحاز إىل العباسيني

ان من اهلزائم وانسحاب النـاس رسالة بام قد ك حممدبن  مروان، ثم أرسل ابن هبرية إىل الشام

ـ ، ويـربر فيهـا مقامـه بمدينـة واسـطالكوفـةعنه وسيطرة العباسيني عىل  ا بأنـه هبـذا يمثـل خط 

 الكوفـةويسـتخلص  الشـامحني يأيت اجليش األمـوي مـن  ؛الرشقا للجيش األموي يف متقدما 

ال سـيام مـن أن اجلـيش  ؛حممـدبـن  مـروانمن اهلاشميني، وهي الرسالة التـي أثـارت غضـب 

                                                 
 .331وابن قتيبة: املعارف ص ،332جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)
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 .(1)بينام نجا قائد اجليش املنهزم ،قد ُقتِل قائده املنصور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكوفة يف العباسيون

، وقبيل دخوهلا كان قد وصلهم الكوفةإىل  قحطبةبن  بقيادة محيد وصل جيش العباسيني

ـــة وأهبـــى منظـــر، ففعلـــوا،  كتـــاب أيب ســـلمة اخلـــالل ـــأمرهم بـــدخوهلا عـــىل أفضـــل هيئ  ي

وأعلنـوا  ،ووقعت هيبتهم يف القلوب، وسار قـواد اجلـيش العبـايس إىل أيب سـلمة وقبلـوا يـده

صـار أبـو سـلمة اخلـالل هـو القـائم بأمرهـا،  الكوفةله، وبدخول جيش العباسيني إىل الوالء 

ا، والناس يسلمون عليه ويقبلون يده، وكان مما خطبه ومشى واجليش حيف به حتى قام خطيبا 

 قوله: 

التي مل تزل القلوب تتشوق إليها فخصكم اهلل  ،إن اهلل قد أكرمكم هبذه الدعوة املباركة»

أهلها، أال وإنه ليس ألحد فيها رشف إال بعدكم، وال منزلة يف حباء وال يف  هبا، وجعلكم

جملس وال مدخل وال خمرج عند أئمتكم إال دونكم، أال وإهنا دولتكم فاقبلوها وأيقنوا بنرص 

وحتفظوا من  ،اهلل إياكم كعادته فيام أبالكم حتى بلغكم ما أنتم فيه، فاعتربوا ما بقي بام مىض

فإهنم سيقرعون لكم باحلسد عىل هذه  ؛زيني شياطينهم لكم اتباع أهوائهموتخدع السفهاء 
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برشوا أفريدوكم عىل أعقابكم، و ؛النعمة، فاهتموهم وال تقاربوهم وال تطمعوهم يف أنفسكم

 «.باخلري الكثري يف عاجلكم إىل ما قد ذخره اهلل لكم يف آجلكم

 مواصلة اجلهاد. وأجابه الناس باهلتاف والطاعة والعزم عىل الصرب و

من ثالثامئة درهم يف العام كام كان  الا أنه سيزيد العطاء )الرواتب( فبد وأعلن أبو سلمة

يف العام(، وهذا  ادرمها  961ا يف الشهر الواحد )أي فإنه سيعطي ثامنني درمها  ؛يف عهد بني أمية

وأما اخلاصة واملقدمون فهم أعىل من ذلك يف العطاء، ومارس أبو سلمة من هذه للعامة، 

وإىل غريها  اللحظة إدارة األمور بنفسه ال عرب الرسائل، فوجه اجليوش والرسايا إىل واسط

ة من اجليوب األخرى، ووىلَّ األعامل والواليات والدواوين، وجبى اخلراج من األقاليم التابع

، وراسل أبا الشامالقادم من  حممدبن  مروان، وبدأ يف حشد األجناد ملواجهة جيش للكوفة

فأخرجوا  ،يتبعه من القادة والقبائل نْ ملَ  مسلمفبعث أبو  ؛لريسل إليه باجلنود اخلراساين مسلم

ا من اجلنود بعثها إىل أيب سلمة اخلالل له أعدادا
(1). 

وهو يرسل الوالة  ا قد وقع ينبغي اإلشارة إليه، ذلك أن أبا سلمة اخلاللإال أن ثمة حدثا 

من  والياا األشعثبن  مدحم، وكان عليها فارسمن ِقَبلِه إىل األقاليم، أرسل والته إىل منطقة 

بام  أيب مسلماألشعث إىل بن  حممد، فلام وصل والة أيب سلمة أرسل أيب مسلم اخلراساينِقَبل 

أن يدارهيم ويوافقهم حتى يطمئنوا إليه، فلام اطمأنوا إليه  أيب مسلمحدث، فكان قرار 

 .(2)من عنده فقتلهم الا رج مسلمأرسل أبو أنَّ  إالَّ  وما هو ،يَّدهمقَ 

أراد أن جيعل  فأبو سلمة ؛العباسوهذا أول تنافس يظهر عىل السلطة بني دعاة بني 

الذين يستطيع أن  ؛ا من والتهنفسه واحدا  مسلمبا تابعة له ولسلطته، وأن جيعل أ فارس

 خراسانأنه صاحب األمر يف  -ا، هبذا الترصفعملي  - مسلميوليهم ويعزهلم، فيام أعلن أبو 

ن وخراسا فارس، وأن نفسه بل وأنه عىل قدر أيب سلمة ؛، وأنه مستقل عن أيب سلمةوفارس

يف االنفراد  أيب مسلمومل تعد تابعة هلا.. إهنا أول إثبات عميل لرغبة نفسها،  الكوفةعىل قدر 

 .. وهو األمر الذي سيؤدي إىل كثري من احلوادث التالية.خراسانبأمر 
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 إبراهيم اإلمام مقتل

فإهنا تعددت يف طريقة موته؛  ؛إبراهيماإلمام كام تعددت الروايات يف طريقة اعتقال 

  .من حبسه انه مات يف السجن بعد عرشين يوما إ :فرواية تقول

وأخرى  .اوروايات تقول: مات خنقا  .ا يف لبن ُأْعطِي لهوروايات تقول: مات مسموما 

ِيد باحلديد واألثقال ثم ُضِيقت وأخرى تقول: قُ  .ا فقتلهبيتا  إبراهيمعىل  مروانتقول: هدم 

 .(1)عليه احللقة حتى مات

إما شفاهة  ؛حممدبن  عبد اهلل العباسإال أنه استطاع قبل موته أن يؤكد الوصية ألخيه أيب 

يـوم وكـان عمـره  ،(2)وإما عرب رسالة استطاع ترسيبها بطرق تعـددت فيهـا الروايـات كـذلك

 .(3)امات يف حدود اخلمسني عاما 

ة، منهـا قـول رمـؤثِ كان من رجال الكرم والفضائل فقد ُكتِبـت فيـه مراثـي  إبراهيموألن 

 :الشاعر ابن هرمة

 ُت َلـــــهُ ْلـــــقُ   إِْبـــــَراِهيمَ ى يِل َعـــــنـــــاٍع نَ 

 

 ااَنــيَ زْ َخ  رَ هْ الــدَّ  َت ْشــعِ وَ  اكَ دَ َيــ ْت لَّ ُشــ 

 دٍ َلـــــــال وَ وَ  الٍ ىَل َمـــــــإِ  َت ْعـــــــَج ال رَ وَ  

 

ــا كُ   ــَم ــَح  َت نْ ــا ُس ــا َوَم  اإِْنَســانَ  يَت مِ ي 

ـــنْ تَ   ـــامَ ِع ـــوَ  ي اإِلَم ـــاسِ  رْيَ َخ ـــلِ كُ  النَّ  مُ ُه

 

ـــُخ أَ   ـــ َت نْ ـــِه َي ـــاجْلَ  دَ َعَلْي ـــوَ رْ مَ  ِي دِ ْع  ااَن

ـــــــفَ   ـــــــوَ رْ مَ  اهلُل َج رَ دْ تَ اْس ـــــــرَ دْ قُ ا بِ انا  هِ تِ

 

ــ  ــمُ  انَ حَ بْ ُس ــاجْلَ  ِج رِ دْ تَ ْس ــ ِي دِ ْع  اانَ حَ بْ ُس

ــــأَ فَ   ــــْومُ  َح بَ ْص ــــطَ تُ  ملْ  اْلَق ــــدِ  ْل لَّ  مهُ اؤُ َم

 

ــَقــْد َح  َبنـِـي َمــْرَوانُ  نيُ َوَكــاَن ِحــ   (4)ااَن

 
إذ حـدث  ؛احلرج تأثري سلبي عىل أهل الدعوةيف هذا الظرف  إبراهيمكان لغياب اإلمام 

رأى هـو وأتباعـه أنـه بمـوت اإلمـام  ،خالـدرجل يسمى أبو  يقوده انشقاق حمدود يف نيسابور

 ؛مل يـدع الفرصـة ملثـل هـذا اخلراسـاين مسـلمأبـا أنَّ  إالَّ  ،عـيلفإن الوصية تعود إىل آل  إبراهيم
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 نِ َمـ إالَّ  ؛لفلـوهلم وجـود دْ ُعـيَ ومل  ،حتى أهنى أمرهم بشكل عميل ؛فأخذ يف قتاهلم ومطاردهتم

 .(1)امتخفيا  الذي ظلَّ  خالد، وإن كان مل يظفر بأيب بالد ما وراء النهراستطاع منهم اهلرب إىل 

، فيها عيلبن  حممدا ألبيه قيادة الدعوة خلفا  إبراهيمسبع سنوات فقط منذ أن توىل اإلمام 

والرجل الثاين يف  الكوفةكبري الدعاة يف  ماهانبن  ت قيادات الدعوة فقد مات بكريتغري

 ؛خراسانيف  كثريبن  سليامنكذلك تنحى  ؛وتوىل األمر صهره أبو سلمة اخلالل ،التنظيم

بوترية  .. وجرى اخللف عىل جمرى السلفأبو مسلم اخلراساينليتوىل األمر الشاب املوهوب 

لدعوة من طور الدعوة يف أن خترج ا نيأرسع، وساعدهتم االنشقاقات التي أصابت األموي

 ،فيها ليس أكثر من تلقي األخبار والتقارير إبراهيمالرسية إىل طور الدولة، كانت وظيفة 

ثم  ،ومتابعة أحوال الدولة ملعرفة الوضع اخلارجي ،وفحصها ملعرفة شأن الدعوة الداخيل

وإليه يعود الفضل يف ، ا يف هذا الدور إىل أبعد حد  قا فَّ وَ إصدار األوامر والتعليامت، وقد كان مُ 

فهو بغري  ؛اختيار توقيت إعالن الدعوة واخلروج هبا، وهو وإن مل يشهد بعينيه قيام الدولة

ةشك كان يعرف أنه ترك الدنيا وقد اكتملت   وقامت الدولة. املهمَّ

 اخلالل سلمة ألبي القاتل اخلطأ

، إىل آل بيته يف احلميمة حممدبن  مروانيف سجن  إبراهيمما إن وصل خرب مقتل اإلمام 

، وذلك إما عن تدبري الكوفةوانطلق هبم نحو  ،أخوه فجمع أهل بيته أبو العباسإال وهنض 

بحسب الروايات التي ُتْثبِت الوصية، ويف الطريق  مإبراهيوإما عن وصية اإلمام  العباسأيب 

 .(2)وأهل بيته عيلبن  انضم إليه عمه داود

، وكانت قد هـ(132، عاصمة الدولة املنشودة )صفر الكوفةإىل  اأخريا وصل أهل بيت اإلمامة 

حني دخلها  حممدبن  عبد اهلل أبو العباس، ترى كيف كان يراها دخلت بالفعل يف سلطان العباسيني

بن  وداود ،عيلبن  وصالح ،عيلبن  عبد اهلل، وأعاممه أبو جعفريف هذه اللحظة؟ وكيف رآها أخوه 

.. حتقق بعد أكثر من ثالثني سنة.. لقد بدأ التخطيط هلذه اللحظة اأخريا .. لقد حتقق احللم الكبري عيل

الذي هو اآلن يف الثامنة والعرشين من العمر.. وهاهم يرثون  ؛السفاح أبو العباسمن قبل أن يولد 

َأه هلم أبوهم  ا قد َوطَّ  !!حممدبن  إبراهيمثم أخوهم  ،العبايس عيلبن  حممدُمْلكا
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 عىل أن األمور سارت بشكل غري متوقع؛ فلقد استقبلهم بطبيعة احلال أبو سلمة اخلالل

هو اإلمام بوصية  حممدبن  عبد اهلل العباس اأبمن أن ، وتوثق الكوفةكبري الدعاة ومتويل أمر 

دعاة يف ا عن بقية النقباء والوكتم أمرهم متاما  ،سعدبن  الوليد، وأنزهلم دار إبراهيممن اإلمام 

ا، كام منعهم الكوفة  ..(1)من الظهور بحجة أن الوضع مل يصبح آمناا بعدُ  متاما

بن  حممدبن  عبد اهلل أيب هاشمكان من أتباع  ر أن أبا سلمة اخلاللمن املهم أن نتذكَّ 

ا لسلمة ر، وأنه انضم إىل دعوة العباسينياألم ئباد احلنفية الرجل الثاين بعد - بجريبن  اِتَباعا

بعد أن علم  العبايس عيلبن  حممدحني حتول إىل اِتباع  -وأقرب أصحابه إليه أيب هاشم

إليه.. فأصل امليل عند أيب سلمة إنام هو للعلويني، ودخوله إىل دعوة  هاشم أيببوصية 

ه أدرك يف هذه اللحظة أن العباسيني إنام العباسيني إنام كانت بدايتها دعوة العلويني، ولعلَّ 

 ؛أيب العباس السفاحخيه يوو أل حممدبن  إبراهيمهو  فها ؛يريدوهنا ألنفسهم دون العلويني

فقرر أن حيبط هذا  ؛وجود مشايخ العلويني عىل الرغم من ،وهو الذي مل يبلغ الثالثني بعدُ 

فرأى أهنم  ؛هواه العلوي القديم قد راجعه مرة أخرى لعلويني، أو لعلَّ ا إىل املخطط ويرصفها

 ت عىل الدعوة التي كانوا هم بدايتها.أن الدولة قد قام ما دام ؛األحق هبا

أيب أو يف قلبه، فلقد اختذ قراره برصف اخلالفة عن  ا ما كان الذي دار يف عقل أيب سلمةأي  

 .(2)إىل واحد من مشايخ العلويني العباس السفاح

اا مدة أربعني مامة مكتوما وأهل بيت اإل العباسأمر أيب  ظلَّ  ، سعدبن  الوليديف دار  يوما

وال  ،ال أحد يعرف أهنم قدموا، وال هم يعرفون ما الذي يدور من أخبار الرصاع مع األمويني

-ُيعلن ألهل الدعوة  عاصمتهم قد دخلت يف سلطاهنم بالفعل، وأبو سلمة الكوفةيدرون أن 

أن اإلمام مل يقدم بعد، ويف هذه األثناء راسل هو ثالثة من شيوخ  -ال سيام اخلراسانيني

، زين العابدينبن  األرشف وعمر ،احلسنبن  وعبد اهلل ،جعفر الصادقهم:  ؛العلويني

، فيم األرشف عمرأحرق الكتاب كام رفض  جعفر الصادقنَّ لك وعرض عليهم اإلمامة،

لكرب سنه هو، غري أن  حممدابنه إىل راد أن يرصفها وأ ،يف قبول األمر احلسنبن  عبد اهللتردد 

شيعة لك؟  خراسان، ومتى كان أهل حممديا أبا » وقال: ،نصحه بأال يفعل جعفر الصادق

                                                 
 .1/232، والتنوخي: الفرج بعد الشدة 1/315الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .319، 1/315الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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؟ أأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤالء الذين قدموا إىل خراسانإىل  مسلمأأنت بعثت أبا 

هت فيهم؟ وهل تعرف منهم أحدا  راقالع  .(1)«ا؟أأنت كنت سبب قدومهم؟ أو َوجَّ

، يف أمر أيب خراسانويف املقابل ارتاب أهل الدعوة، ال سيام أولئك الذين قدموا من 

فأخذ قوة من اخلراسانيني  ،اإلمام العباسأن يكتشف مكان أيب  ، واستطاع أبو اجلهمسلمة

األطراف، وبايع أبو اجلهم ومن  لكِل فانكشفت كل األمور  ،سعدبن  الوليدوذهب إىل دار 

ا، وأبدى ا ومعتذرا ا ومبايعا جاء أبو سلمة اخلالل مرسعا  أن إالَّ  وما هوخليفة،  أبا العباستبعه 

عذرناك يا أبا سلمة غري مفند، وحقك لدينا عظيم، وسالفتك يف » :الا العفو قائ أبو العباسله 

 .(2)«إىل عسكرك ال يدخله خلل دولتنا مشكورة، وزلتك مغفورة، فامضِ 

أول  حممدبن  عبد اهلل أبو العباسالناس، وصار ا، وبايع اجلند ووهكذا.. ظهر اإلمام علنا 

 .هـ(132خليفة يف الدولة العباسية )ربيع اآلخر 

 ..العباسومن هنا بدأت دولة بني  

* * * 

                                                 
 .الرشكة العاملية للكتاب( 2)ط 2/233املسعودي: مروج الذهب  (1)

 .123تاريخ املوصل صوما بعدها، واألزدي:  1/316الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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 العباسية الثورة تقييم يف وقفة

 

 العباسية الثورة عماد

سادت الفكرة القائلة بأن الثورة العباسية هي ثورة املوايل ضد احلكم  لوقت طويل

العريب، وهي الفكرة التي أثبت البحث احلديث أهنا غري صحيحة، وقد بدأت من عند 

ذا التفسري عدد من الباحثني ه ، وتبعوأيده األملاين فلهاوزن املسترشق اهلولندي فان فلوتن

 ؛أن فلهاوزن انتبه إىل العنرص العريب الواضح يف الثورة العباسية الرغم من. وعىل (1)العرب

مل يوافقوا عىل هذه  -اأيضا -بعض املسترشقني أنَّ  إالَّ  نه أرجع ذلك لعامل العصبية وحده،فإ

، وهذا األخري كان أول من أعلن بوضوح ودانيال دانيت برنارد لويسومنهم ِجب و ؛الرؤية

أن  -حممدبن  مروانمن خالل دراسة موسعة عن -وأوضح  ،وفلهاوزن رفضه ملا قاله فلوتن

فأثبت من خالل  . عبد احلي شعباندال مواليها. ثم جاء  خراسانالثورة هي ثورة عرب 

 خراسانوا يف أن العرب الذين استقر   ،طوال العرص األموي خراساندراسة موسعة حلالة 

عانى من احلالة االقتصادية والسياسية يف  نْ وكانوا أكثر مَ  ،واندجموا بالسكان اإليرانيني

ك هم الذين كانوا جسم الثورة األسايس ال املوايل، وأن هؤالء العرب كانوا قد ، أولئخراسان

وساعدت مستجدات األوضاع يف إنشاء  ،ما العصبيات القبلية القديمة جتاوزوا إىل حد  

بعد « اخلالفة العباسية» يف بحثه عمر. فاروق دحتالفات ومصاهرات جديدة. ثم توصل 

إىل ما هو أبعد، وذلك هو أن الدعاية التي بعدئٍذ  اجعة الروايات التارخيية ومطالعة ما ُنرشمر

كانت موجهة بصورة رئيسية للعرب الذين كانوا مصدر القوة والسلطة يف  قام هبا العباسيون

 . (2)البالد

، عيلبن  حممدإىل  احلنفيةبن  حممدبن  هللعبد افمنذ بداية احلركة حني عهد أبو هاشم 

 أي أحياء العرب» عىل علٍم منه -ضمن ما احتوت-التي احتوت « الصحيفة الصفراء» َسلَّمه

                                                 
)تراجع عن هذا الرأي فيام  ،وعبد العزيز الدوري ،وفيليب حتي ،وحسن إبراهيم حسن ،وأمحد أمني ،من أبرزهم: جرجي زيدان (1)

 وصديقي يوسفي. ،بعد(

 وما بعدها. 12د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)
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ا  أحد عرش نقيبا عرش للدعوة العباسية تشتمل عىل ي، وكانت قائمة النقباء االثن(1)«أنصارهم

ني عن سئولمن العرب، وواحد فقط هو موىل لقبيلة عربية، ثم إن أسامء العديدين من امل

 ؛وإن انتسبوا إىل املدن التي استوطنوها ،اإلدارة واجليش يف هذه احلقبة كانوا من العرب

لبعض بأهنم مل إىل ا النسبةولربام أوحت هذه  ،أو املروزي ،أو الطويس ،الكرماين :فيقال

 .(2)يكونوا من العرب

 وأهنم عامد الثورة العباسية يف قوله: ،من مل يقل بفضل العرب اجلاحظوقد استنكر 

وهل أكثر النقباء إال من صميم العرب، ومن صليبة هذا النسب، كأيب عبد احلميد »

اهليثم بن  ، وأيب نرص مالككثري اخلزاعيبن  سليامن حممد، وأيب شبيب الطائيبن  قحطبة

، وأيب عتيبة قريظ املرئيبن  ، وكأيب عمرو الهزالذهيل إبراهيمبن  خالد أيب داود، واخلزاعي

ري جمرى النقباء ومل كان جي نْ املرئي. ومَ  عشاجمبن  القاسم، وأيب سهل كعب املرئيبن  موسى

، ومن هزم مروان. وبعد، فمن هذا الذي بارش قتل الطواف املرئيبن  يدخل فيهم، مثل مالك

لصميم من ، إال عرب الدعوة، واحنظلةبن  ، ومن قتل ابن ضبارة، ومن قتل نباتةابن هبرية

 .(3)«أهل الدولة؟

إنام كانوا يعنون به  ،«خراسانأهل » :خني ملثل هذه األلفاظ أو قوهلمإال أن استعامل املؤرِ 

يف أنساب  البالذري؛ فهذا الذين استوطنوا هذه البالد ال أهلها األصليني من الفرس العرب

، وهم من حممدبن  مروانالذي قاتل  عيلبن  عبد اهللاألرشاف لدى حديثه عن قادة جيش 

اد » :العرب، يصفهم بقوله  .(4)«خراسانوجوه قوَّ

( عىل القرى واملدن خراسانلقد ركزت الثورة العباسية نشاطاهتا وفعالياهتا )يف 

ا التي فيها عرب مستقرون، أو حاميات عربية عسكرية ،الرئيسية املوايل فقد ضمت الثورة ؛ أمَّ

ة بحيث يمكن مقارنته بدور يَّ دورهم مل يكن من األمهِ نَّ لك تستطيع ضمه منهم، نْ كل مَ 

 .(5)العرب

                                                 
 .155جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .3، 6ر: الثورة العباسية صد. فاروق عم (2)

 .23، 1/22اجلاحظ: رسائل اجلاحظ  (3)

 .1/113البالذري: أنساب األرشاف،   (4)

 .3د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (5)
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لتفضيله  أيب جعفر املنصورأن امُلرضيني احتجوا عىل « املوصلتاريخ » يف ويروي األزدي

وغريها،  وخراسان والسند وفارس ومرص وأرمينية إفريقيةاليامنية وإسناد الواليات إليهم يف 

فيحق لنا أن نعرف هلم حق نرصهم لنا، وقيامهم بدعوتنا، » قوله: املنصورفكان من رد 

اليامنية  راملنصوخاطب  واسط حني حارص العباسيون . ومن قبُل (1)«وهنوضهم بدولتنا

 عيلبن  عبد اهللوأوضح من كل هذا نداء  .(2)«السلطان سلطانكم والدولة دولتكم» :بقوله

إنكم وإخوتكم من » لقتاله بكتاب يقول فيه: دمشقالذي خاطب اليامنية حني خرج أهل 

بن  الوليد، وقتلتم دمشقوأنصارنا، وأنتم دفعتم إلينا مدينة  شيعتنا بخراسانكنتم  ربيعة

يف  اليمنروايات عن فخر أهل  مةتقدِ ويف املصادر امل .(3)«، وأنتم منا، وبكم قوام أمرنامعاوية

 يف ذلك العرص. ما يدل عىل مكانة العرب (4)حتى عىل اهلاشميني لعباساجملس اخلليفة أيب 

، خراسانيف  أيب مسلم اخلراساينا من هذا لدى احلديث عن سياسة وقد أوردنا طرفا 

 وأسلوب الدعوة العباسية يف اجتذاب الناس.

لدعوة العباسية وتعقيداهتا السياسية واالجتامعية، ال يمكن أن ترت ي لنفسها إن طبيعة ا

من يامنية  خراسانهذا التفسري العنرصي )الفاريس( أو ذاك التفسري اإلقليمي، لقد كان عرب 

هتا جذبت إليها العديد من العصب الرئييس للثورة، كام أن شعارا وربعية وبعض املرضية

 .(5)خراسانأن دورهم ال يقارن بدور عرب  عىل الرغم من، املوايل الفرس

عىل  واليااكان  -أخو اخلليفة- أبو جعفر، فالعباسيني ومنذ البداية كانت الواليات بيد العرب

بن  وسليامن، والياممة واليمن احلجازتوىل  عيلبن  ، وأعامم اخلليفة داودوأذربيجان وأرمينية اجلزيرة

توىل  عيلبن  وصالح، الشامتوىل  عيلبن  وعبد اهلل، وعامن البحرينوما يتبعها من  البرصةتوىل  عيل

 .(7)تفصيل ومزيد حافل ، وعند ابن قتيبة(6)فارستوىل  عيلبن  وعيسى، فلسطني

                                                 
 . وهي رواية طويلة استعرض فيها فضل اليامنية، وفيها مبالغات، وال سيام أن األزدي املؤلف يامين،222األزدي: تاريخ املوصل ص (1)

إيرادها كان لالستئناس يف أن القبائل العربية ال سيام اليامنية كانت يف صلب  نَّ لككام أن حتقريها للمرضيني يزيد من أسباب ضعفها، 

 القائمني بالدعوة، وكان معهم غريهم ال شك من مرض وغريها من قبائل العرب.

 .2/311ابن قتيبة )منحول له(: اإلمامة والسياسة  (2)

 .111تاريخ املوصل ص األزدي: (3)

 وما بعدها. 112بن بكار: األخبار املوفقيات ص الزبري (4)

 .61د. فاروق عمر: التاريخ اإلسالمي وفكر القرن العرشين ص (5)

 .5/51حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (6)

 .351، 339وما بعدها،  331ابن قتيبة: املعارف ص (7)
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شغف من الدولة العباسية طوال العرص العبايس األول، وقد  متكن العرب استمرَّ وقد 

بالسياسة وكان جيمعهم هدف واحد وهو احلفاظ عىل السلطة يف أيدهيم.  أبناء البيت العبايس

وجود  عىل الرغم منتواجد بعض العباسيني من ذوي الطموح الواسع، و عىل الرغم منو

ا، فإهنم كانوا يتحدون أمام األزمات السياسية التي هتدد ا وخيفت أحيانا تنافس يظهر أحيانا 

يفة العبايس خالل القرن الثاين اهلجري اعتمد بصورة رئيسية عىل اخلالفة. والواقع أن اخلل

شري إىل أن اجليش العبايس يف يُ  ، فالطربي(1)شخصيات عباسية يف اإلدارة والسياسة واجليش

فصارت » إىل أربع فرق: املنصورهنم افرتقوا عىل إحتى  ؛كان من قبائل العرب املنصورأيام 

.. وال لقي .» :اجلاحظويقول  .(2)«فرقة فرقة واخلراسانية فرقة وربيعة واليمنفرقة  مرض

بأنفسهم، وال قام بأكثر الدولة إال  العباسيام إال رجال ولد تلك احلروب يف عامه تلك األ

 .(3)«...عيلبن  ، وعبد الصمدعيلبن  ، وداودعيلبن  وصالح، عيلبن  عبد اهللمشاخيهم ك

ةوكانت األقاليم   اسة يف قول بيد عباسيني أو أنصار موثوق هبم؛ وتتضح هذه السي املهمَّ

وتكثر اإلحسان  ،وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقدمهم» :املهديالبنه  املنصور

فإن عزك عزهم وذكرهم  ؛وتوليهم املنابر ،وتوطئ الناس أعقاهبم ،وتعظم أمرهم ،إليهم

 . (4)«لك

وفيام عدا املراكز  كذلك كان صحبة اخلليفة ومستشاروه بصورة رئيسية من قبائل عربية،

املناصب اإلدارية والسياسية احلساسة والعالية، وحتفل املصادر  العرب العسكرية احتلَّ 

الطائي وآل املهلب  ا وكفاية عالية مثل آل قحطبةبأسامء الوالة العرب الذين أثبتوا إخالصا 

 وبني شيبان.

بالقتل دون أن ُيرجع إليه يف هذا،  ال يقبل أن ُيعاَقب أحد من العرب املنصوران بل لقد ك

عىل ابن عمه  املنصورعىل هتمة الزندقة غضب  أيب العوجاءبن  بل ملا ُقتِل عبد الكريم

 .(5)«أُيْقَتل رجل من العرب بغري علمي؟» وقال ،الكوفةأمري  عيلبن  سليامنبن  حممد

                                                 
 وما بعدها. 61سالمي وفكر القرن العرشين صد. فاروق عمر: التاريخ اإل (1)

 .1/511الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .125ص اجلاحظ: الرسائل السياسية (3)

 .1/511الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .1/96البالذري: أنساب األرشاف  (5)
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انزعج  الشامبني فرقة من اجلند اخلراسانيني وبني عرب  الشاموحني حدث اشتباك يف 

 وقال العبارة الدالة الكاشفة: -اوهو أمري اجليش، وكان مريضا - صالحبن  عبد امللك

 .(1)«يف دارها وحملها وبالدها؟! ه! ُتْسَتضام العربواذالَّ »

 الفاشلة احلركات أخطاء من العباسية الثورة استفادة

مل تنجح  وينياستوعبت الثورة العباسية دروس التاريخ القريب، فكم من ثورة قامت ضد األم

انوا من جتنب أسباب الفشل يف هذه احلركات متكَّ  العباسينينَّ لك يف الوصول إىل أهدافها!  .مجيعا

مي، تلك األفكار التي كانت فقد خلت الدعوة العباسية من األفكار املنحرفة عن اخلط اإلسال

عىل ما هلا من شعارات جاذبة ودور يف مقاومة املظامل القائمة  ؛تنفر الكثريين من االنضامم إىل احلركة

الذي نادى  ؛(2)عبيد الثقفيأيب بن  املختارآنذاك، لقد كانت األفكار املنحرفة من أسباب فشل ثورة 

وأن الوحي  ،ويف سبيل دعوته هذه زعم أنه يعلم الغيب ،واحلسني احلسنبعد  احلنفيةبن  حممدامة بإم

، إرسائيلوأنه مثل تابوت بني « اأن فيه رس  » ا وزعما خشبي  جيالسه، ثم عظَّم كرسي   جربيلوأن  ،يأتيه

 .(3)احلنفية مل يمت وأنه سيظهر مرة أخرىبن  حممدثم ختم ضالالته بادعاء أن 

فإهنم  ؛بينام كان العلويون األكثر يف جمال املعارضة السياسية منذ أن قامت الدولة األموية

ن سلطة اخلالفة األمو ية من اإلجهاز عىل تكشفوا للعيان قبل أن تنضج ثمرة املعارضة، مما َمكَّ

ممن ُأِلفت بشأهنم  ؛د علوي، وكان حصاد ذلك آالف القتىل وآالف املعتقلنيكل حركة أو متر  

شبه أن يكون قاعدة ما يُ  الزهريقال اإلمام حتى  ؛«مقاتل الطالبيني» املصادر حتت عنوان

آثروا االختفاء  الذين وهذا عىل خالف العباسيني .(4)«عجلةأهلك أهل هذا البيت ال» :مريرة

 .(5)وقت مناسبإىل بدعوهتم 

يف سائر الثورات املاضية يكاد ال يوجد وقت بني الرغبة يف اخلروج وبني اخلروج الفعيل، ما 

                                                 
 .5/62الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .31د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 وما بعدها. 3/535سري أعالم النبالء الذهبي:  (3)

 .19/135ابن عساكر: تاريخ دمشق  (4)

 .12د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (5)
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تى يتم التحرك للثورة.. ولقد اضطرد ح اوأنصار اإن تنقدح الفكرة يف الذهن ويبدو أن ثمة أتباعا 

التي تعد آخر  ؛ عيلبن  زيد)ريض اهلل عنهام( وحتى ثورة حفيده  عيلبن  احلسنيهذا منذ ثورة 

قد أمضوا ثلث قرن يف الرتتيب  .. بينام سنجد العباسينييةالثورات يف عهد القوة لبني أم

فتخرجهم عن خطتهم املنتظمة،  واالستعداد املنظم اهلادئ، مل ُتْغرهم حلظة ضعف عابرة لألمويني

بل  ؛ن اإلفادة منها واإلمساك بزمامهافسارعوا يريدو ؛أخرى بدا وكأهنا ستنترص ومل ُتغرهم ثورة

 ؛معاويةبن  عبد اهللوا ببعض املساندة يف ثورة لُ وا عىل حاهلم من الرتقب واالستعداد، فربام تدخَّ ظل  

 فاستطاعوا النجاة حني فشلت الثورة. ؛زعامتها الظاهرة ا عنوا بعيدا لكنهم ظل  

 هـ(129 - 111خني أن الدعوة العباسية عرب نحو ثالثني سنة )ويالحظ بعض املؤرِ 

 .(1)كانت تنشط إذا خال اجلو من رؤساء علويني، وتضعف إذا ظهر منهم أحد

إىل ا داعيا  نعيمبن  حييىقال ؛ حتى من استكمل العدة خروَج  العباسيني لقد كان خروُج 

وقد صار يف  ،إن هذا الرجل إنام ظهر أمره منذ شهر» :سياربن  ونرصلتحالف بني اليامنية ا

 ة. . وبمثل هذا األسلوب نجحت الثورة العباسي«.عسكره مثل عسكركم

 

ا، وإنام كان يتم بني أصحاب ا عشوائي  مل يكن اختيار كبار الدعاة أو النقباء اختيارا 

ثم كان  ،القدرات األخالقية والثقافية والدبلوماسية، وهي صفات الزمة للحوار واإلقناع

، واليامنية عىل خالف أغلب هؤالء يتم اختياره من بني اليامنية وقادهتم ومواليهم من الفرس

لوا االعتامد عىل القيسيني مع بني أمية  .(2)يف آخر دولتهم الذين َفضَّ

ةواحلق أن رجال الدعوة العباسية كانوا عىل مستوى  ا مرورا  ،بجريبن  ، منذ سلمةاملهمَّ

أيب مسلم و ،كثريبن  وسليامن ،الرساج عكرمةوأيب  ،وأيب سلمة اخلالل ،ماهانبن  ببكري

وغريهم ممن رأى ثمرة الدولة بعد جهاده يف الدعوة.. لقد  ..شبيببن  وقحطبة ،اخلراساين

رضبوا أمثلة يف اإلخالص للدعوة والصرب والثبات وحتمل املشاق يف سبيلها، وأمثلة يف 

 الكفاءة واالنتباه وحسن اإلدارة والتنظيم والتخطيط.

ا لكي تنهض هبم وعىل أكتافهم، ولو أن أحدا  ؛وة حتتاج أمثال هؤالء الرجالإن كل دع

                                                 
 .11د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (1)

 .21د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (2)
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كهؤالء،  ى أكثر من أن يكون يف ركابه رجالمن زعامء الثورات السابقة اطلع عىل الغيب ملا متن

 فلام فاجأهتم اخلطوب ُقتِلوا وما معهم إال قليل. ؛ال سيام أولئك الذين خرجوا وأتباعهم كثري

لقد كانت جتربة الثورة العباسية يف إنشاء التنظيم الرسي القائم عىل عقيدة دينية جتربة 

ا لكثري من ا متبعا ولذا ظلت هذه الطريقة هنجا  ؛رائدة، نجحت يف إزالة دولة وإقامة دولة

 ؛احلركات والتنظيامت فيام بعد، فكثريون أولئك الذين حاولوا إنشاء الدول هبذه الطريقة

إن  :كانوا علويني أو غريهم، وسواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني، وال نبالغ إن قلناسواء أ

كانت لتنظيامت رسية تقوم عىل مفاهيم دينية،  نحو ثلث الثورات التي واجهها العباسيون

ام أن العلويني هم أشهر وأشهر من نجحوا يف ذلك: الدولة العبيدية )الفاطمية( فيام بعد، ك

من فشلت تنظيامهتم، وثمة قوم نجحوا حتى صاروا شوكة هائلة لفرتة طويلة كالقرامطة 

 غري أهنم مل يصلوا إىل مرحلة الدولة! ؛والباطنية

وهذه عادة النامذج الناجحة، يأخذ منها كل قوم عىل حسب فهمهم هلا، بينام تظل الريادة 

وكان أفهم لواقع عرصه  ،فعلها أول مرة، فصنعها عىل غري مثال سابق نْ ع ملَ واإلبدا

 حتى نجح يف الوصول إىل هدفه. ،وإلمكانياته من معارصيه

 العباسية الثورة يف النبوءات حديث

، عباسبن  عبد اهللبن  عيلا من موضوع النبوءة لدى حديثنا يف سرية كنا قد ذكرنا طرفا 

والذي خالصته أن ال دليل يقوم عىل وجود هذه  ،وبيَّنَّا هناك موقفنا من هذه النبوءات

 ؛النبوءات قبل وقوع احلدث يف احلقيقة، واألقرب أهنا من روايات القصاصني واإلخباريني

قد حفل ملا تثريه من الدهشة والتعجب، و ؛ملا هو مطبوع يف النفس من سامع مثل هذه األخبار

 تاريخ الثورة العباسية بعدد من النبوءات.

كرب تلك النبوءات وأخطرها عىل اإلطالق ما يعرف بنبأ الصحيفة الصفراء، وقصتها أن ثمة أ

، (1)فيها علٌم اْخُتصَّ به آل البيت من دون الناس  أيب طالببن  عيلصحيفة صفراء كانت عند 

                                                 
: هل عندكم قال: قلت لعيل  ما ينفيه، ومن ذلك ما رواه البخاري وغريه عن أيب جحيفة  ال يصح، وقد ورد عن عيل  وهذا (1)

 يشء من الوحي إال ما يف كتاب اهلل؟ قال: والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه، إال فهاما يعطيه اهلل رجالا يف القرآن، وما يف هذه

 (.2552البخاري )«. صحيفة؟ قال: العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافرالصحيفة. قلت: وما يف ال
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عليهام يف أن  ألحَّ  ؛احلنفيةبن  حممدمها )من أبيهام( اثم إن أخ واحلسني، احلسنابناه  عيلفورثها من 

فأعطاه  ،بنت رسول اهلل  فاطمةمن مرياث أبيه بعد أن سبقه أخواه بكوهنام ابني  يترشف بفضلٍ 

وورثها عنه ولده أبو  ،ت معه حتى موتهالصحيفة التي ظلَّ هذه الصحيفة الصفراء، وهي  احلسني

 حني أوصاه بالدعوة. العبايس عيلبن  ملحمد، ثم أعطاها أبو هاشم قبل موته عبد اهللهاشم 

السود، متى تكون،  خراسانم رايات عىل: عل -كام يزعمون-وهذه الصحيفة احتوت 

أنصارهم،  وكيف تكون، ومتى تقوم، ومتى زماهنا وعالمتها وآياهتا، وأي أحياء العرب

 .(1)وأسامء رجال يقومون بذلك، وكيف صفتهم، وصفة رجاهلم وأتباعهم

فاصيل الدقيقة التي شملت أسامء بل بالت ؛عىل علم غيب فحسب أي أن الصحيفة مل حتتوِ 

ا املستجيبني للدعوة وصفاهتم وقبائلهم!! ومن نافلة القول أن هذا الكالم ليس إال كذبا 

وأهنم معصومون ومسددون  ،وضعه كذاب أراد به أن يقول بأن أهل البيت لدهيم علم الغيب

 وما اطلعوا عليه من وراء احلجب. ،بام كشف هلم من الغيب

ستنسال من املرشق ُيكتب هلا  اكانت ُتروى أحاديث يف أن رايات سودا ويقولون بأنه 

ممن  ؛كثري من املوايل والعبيد -ألجل هذه النبوءة-السواد تبعهم  النرص، فلام لبس العباسيون

 .(2)رأى أهنا فرصته التارخيية لتحسني وضعه

ا- ونبوءة أخرى نسبت عبد بن  هشامعىل  عيل  بن  زيدأثناء خروج  الصادق جلعفر -أيضا

ابعد مللك آل البيت، فنصح هبذا  ، بأن الزمان مل يأِت امللك وابنه ومن واالهم، وكان إذا  زيدا

إنا ال نخوض يف األمر حتى يتالعب به هذا » ن يقول:اومها صغري عفرأبا جو أبا العباسرأى 

 .(3)املنصورويشري إىل  «.وأوالده

 احلنفيةبن  حممدبن  عبد اهلل يب هاشممرة وأل العبايس عيلبن  ملحمدوقبلها نبوءة نسبت 

لن يطول حكمه، وأنه عند انقضاء مائة سنة هجرية  عبد العزيزبن  عمروهي أن  ؛مرة أخرى

 . (4)(عبد العزيزبن  عمر) بني أمية ينبغي أن تبدأ الدعوة بعد موت أشِج 

ا- ومن النبوءات أي ابن امرأة « ابن احلارثية» ك يستويل عليهما كان ُيرَوى بأن املُلْ  -أيضا

                                                 
 .155، 151جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .351، 5/339، والذهبي: سري أعالم النبالء 219، 5/215جتد ذكر هذه النبوءة يف ابن عبد ربه: العقد الفريد  (2)

 .1/156الشهرستاين: امللل والنحل  (3)

 .1/219، وابن عبد ربه: العقد الفريد 193جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (4)
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بواحدة من بني  أن يمنعوا زواج بني هاشم من بني احلارث، وأن هذا قد بلغ باألمويني

أن  حممدبن  إبراهيمتأذنه فاس عبد العزيزبن  عمرجاء ؛ حتى احلارث خشية عىل ملكهم

فهي التي أنجب  ،فتزوجها عمرفأِذن له  ؛عبد املدانبن  عبد اهلليتزوج ابنة خاله ريطة بنت 

 .(1)لعباسينيأول اخللفاء ا السفاح أبا العباسمنها 

ومعه ابنه  مروانبن  عبد امللكزار  عباسبن  عبد اهللبن  عيلومنها ما ُرِوي من أن 

أتدري من هذا؟ فقال:  :عبد امللك، فسأله (2)رجل قائف عبد امللك، وكان عند عيلبن  حممد

قال: وما هي؟ قال: إن كان الفتى الذي معه ابنه فإنه خيرج  .ال، ولكن أعرف من أمره واحدة

من  عبد امللكفتغري لون  .إال قتلوه (3)من عقبه فراعنة يملكون األرض وال يناوهيم مناوٍ 

فقال إنه سيخرج من صلبه  -اأيضا - عيلبن  حممدرأى  القدسا من الغضب وذكر أن راهبا 

 .(4)ووصفهم بصفاهتم .اثالثة عرش ملكا 

بن  حممدبن  إبراهيمفإذا َمرَّ به  ،كان جيلس عىل بابه وُرِوَي أن موىل أليب اجلهم العدوي

يطلبها له، فُيْكثِر من هذا.  نْ ه قد بعث فيها مَ قال: هذا الذي يرشح للخالفة، ويزعمون أن عيل

ْقنا ءُيَعِرضه للمكروه، فبعث إليه بيشلذلك، ورأى أنه  إبراهيم فاغتمَّ   شيئاا، وقال لرسوله: َفرَّ

فكان بعد إذا مرَّ به يقول: اهلل أعلم حيث جيعل رساالته، هذا واهلل الذي يستأهل  .فذكرناك

 .(5): يا هذا! ال ذا وال ذاكإبراهيمفأرسل إليه  .كذا وكذا

!! وثمة نبوءات أخرى وتفاصيل (6)ااخللفاء وأسامءهم أيضا  عددَ  رَ كَ ذَ  نْ ومن النبوءات مَ 

 أخرى ال نرى أهنا تستحق الذكر بأكثر من هذا.

حتى  ؛وهكذا جال القصاصون واإلخباريون وخاضوا يف النبوءات ورووها وطوفوا هبا

 !(7) النحو الذي أوضحناه من قبلخون يف كتبهم عىلأثبتها املؤرِ 

* * * 

                                                 
 .6/31، والصفدي: الوايف بالوفيات 115، 3/113، وابن خلكان: وفيات األعيان 1/221ابن عبد ربه: العقد الفريد  (1)

 قبل.قائف: هو من يتتبع األثر ويقتفيه، وتقال فيمن ُيزعم له علم بعض الغيب واملست (2)

 مناٍو: أي مناوئ. (3)

 .153، 1/156ابن خلكان: وفيات األعيان  (4)

 .351جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (5)

 .132، 11/131الصفدي: الوايف بالوفيات  (6)

 وهو املبحث الرابع من فصل: العباسيون منذ فجر اإلسالم وحتى الدعوة للدولة.« حديث النبوءة»راجع  (7)
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 السفاح أبو العباس

 

، أبيض البرشة، أقنى األنف، حسن الوجه واللحية، جعد الا طوي أبو العباسكان 

ا ا للرجال سمحا ، وكان سديد الرأي مايض العزيمة كريم األخالق متألفا (1)الشعر

 ،كثري احلياء ،الا ا عاق وقورا  حلياما ، كرياما (3)لذوي أرحامه الا ا وصو جوادا ، حلياما (2)باألموال

 .(4)حسن األخالق

كانت قبل  العباسن أم أيب إإذ  ؛محه نذكر واحدة من طرائف التاريخويف أمر صلته لر

ثم  ،اوولدت له ولدا  ،مروانبن  عبد امللكبن  زوجة للحجاجعبد اهلل بن  عيلزواجها من 

)وهي  (5)كرمهافكان يُ  ،اسالعبا، وهذه البنت أدركت والية أيب وولدت بنتا  ،زوجة ألخيه

 !!العباسوبني  ن بني أميةيْ أموية(، فكأنام كانت هي وابنتها الصلة بني العدوَّ 

م  إبراهيمالالفت للنظر كون اإلمام نَّ لك ،تاريخ قبل اخلالفة العباسوال ُيعرف أليب  َقدَّ

أنه يف السادسة والعرشين من عمره عىل أخيه  عىل الرغم من ؛يف الوصية السفاح أبا العباس

شخصية سياسية من  أبا جعفرأن  عىل الرغم منالذي هو أكرب منه بتسع سنوات،  ،أيب جعفر

شخصية ذات  -اأيضا - أبو العباسرك كم كان ، هبذا ندكام سيظهر بعدئذٍ  ،الطراز األول

الُعمر مل يمهله ليظهر منه مثلام ظهر من أخيه، واملؤكد أنَّ  إالَّ  ؛مواهب فائقة تفوق أخاه األكرب

أيب كام سيظهر يف مواقف كثرية أنه كان أقدر عىل امتالك أعصابه والتحكم يف غضبه من أخيه 

 .(6)«ه َضُعف كيدهمن أظهر غضب» :، وورد عنه قوله ألخيهجعفر

عرف ومل يُ  ،إبراهيما ألخيه مالزما  ظلَّ  أبا العباسخني أن هذا كان ألن ويرى بعض املؤرِ 

                                                 
 .1/331اريخ الطربي الطربي: ت (1)

 .293املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (2)

 .3/93اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (3)

 .115ابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص (4)

 .115، 2/113ابن حزم: رسائل ابن حزم  (5)

ة بعد عرصمها إال قف هذه الرواية وأهنا خمتل. )وإن كان يغلب عىل الظن ضع21/133العمري: مسالك األبصار يف ممالك األمصار  (6)

 .أن معناها صحيح بمطالعة سرية اخلليفتني، وألجل صحة املعنى وقوته ُوِضعت مثل هذه الرواية(
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لفرتة، كام أن أم أيب  وفارس الكوفةالذي ذهب إىل  ؛أيب جعفرعىل عكس  ،له تنقل من قبل

 .(1)أيب جعفرعربية بخالف أم  العباس

*** 

ا إىل دار يف موكبه متوجها  السفاح أبو العباس، خرج بعد انكشاف أمر أيب سلمة اخلالل

فارتقى املنرب وخطب خطبته األوىل،  الكوفة، ثم خرج إىل املسجد اجلامع يف الكوفةاإلمارة يف 

 أن قال: أبو العباسيقف أسفل املنرب. كان أول ما تكلم به  عيلبن  داودوكان عمه 

ا، وكرمه ورشفه وعظمه، واختاره لنا، وأيده احلمد هلل الذي اصطفى اإلسالم لنفسه دينا »

جعلنا بنا، وجعلنا أهله وكهفه والقوام به والذاِبني عنه والنارصين له، وألزمنا كلمة التقوى و

وقرابته، ووضعنا باإلسالم وأهله يف املوضع  ملسو هيلع هللا ىلصأحق هبا وأهلها، خصنا برحم رسول اهلل 

 ا يتىل عليهم.الرفيع، وأنزل بذلك عىل أهل اإلسالم كتابا 

ا  لِيُْذِهَب َعنُْكُم الِرْجَس َأْهَل اْلَبيِْت اهللُ إِنَّاَم ُيِريُد ﴿فقال تعاىل:   ﴾َوُيَطِهَرُكْم َتْطِهريا

َة يِف اْلُقْرَبى﴿، وقال: [33: ]األحزاب ا إاِلَّ املََْودَّ ، وقال: [23]الشورى:  ﴾ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَليِْه َأْجرا

 َعىَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى اهللُ َما َأَفاَء ﴿، وقال: [211]الشعراء:  ﴾َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنِيَ ﴿

ُسولِ   .[3]احلرش:  ﴾...َولِِذي اْلُقْرَبى َواْليَتَاَمى َواملََْساكنِيِ  َفلِلَِّه َولِلرَّ

وأوجب عليهم حقنا ومودتنا، وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا  ،فضلنا فأعلمهم 

 هلل ذو الفضل العظيم.تكرمة لنا، وَفْضَلة علينا، وا

الَّل أن غرينا أحق بالرياسة والسياسة واخلالفة منا، فشاهت  (2)وزعمت السبئية الض 

 وجوههم.

بنا هدى اهلل الناس بعد ضاللتهم، وبرصهم بعد جهالتهم، وأنقذهم بعد  ؛أهيا الناس

ا، ورفع بنا وأدحض بنا الباطل، وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا  هلكتهم وأظهر بنا احلق

الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة  عاد؛ حتى اخلسيسة، وأتم النقيصة ومجع الفرقة

ا عىل رسر متقابلني يف أخراهم، فتح اهلل علينا ذلك منة ومنحة بمحمد، يف دنياهم، وإخوانا 

                                                 
 .51د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (1)

 بن سبأ، صاحب الفتنة املعروف. نسبة إىل عبد اهلل (2)
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قام بذلك األمر بعده أصحابه، وأمرهم شورى بينهم، َفَحَوْوا مواريث األمم فلام قبضه إليه 

 منها. (1)افعدلوا فيها، ووضعوها مواضعها، وأعطوها أهلها، وخرجوا مخاصا 

نفسهم، وتداولوها، فجاروا فيها واستأثروا هبا، فابتزوها أل ومروانثم وثب بنو حرب 

فانتزع منهم ما  ،[55]الزخرف:  ﴾امَّ آَسُفوَنا اْنتََقْمنَا ِمنُْهمْ َفلَ ﴿ا وظلموا أهلها، فأمىل اهلل هلم حينا 

لَِيُمنَّ بنا  ؛بأيدهيم بأيدينا، وَردَّ اهلل علينا حقنا، وتدارك بنا أمتنا، وتوىل أمرنا والقيام بنرصنا

نا كام افتتح بنا، وإين ألرجو أن ال يأتيكم اجلور من عىل الذين استضعفوا يف األرض، وختم ب

 حيث جاءكم اخلري، وال الفساد من حيث جاءكم الصالح، وما توفيقنا أهل البيت إال باهلل.

مهم علينا، وقد أنتم حمل حمبتنا ومنزل مودتنا، وأنتم أسعد الناس بنا وأكر ؛الكوفةيا أهل 

 .(3)«اهلائج والثائر املبري (2)زدتكم يف أعطياتكم مائة درهم، فاستعدوا فأنا السفاح

ا، فاشتد عليه املرض يف هذه اللحظة فجلس عىل املنرب، فنهض مريضا  أبو العباسوكان 

 عمه داود فخطب خطبة قال فيها:

 ن بيتنا.وأصار إلينا مرياثنا م ،ا الذي أهلك عدونااحلمد هلل شكرا »

وانكشف غطاؤها، وأرشقت أرضها  ،الظلامت (4)أهيا الناس: اآلن انقشعت حنادس

إىل أهل نبيكم أهل الرأفة  ؛من مطلعها، ورجع احلق إىل نصابه وسامؤها، فطلعت شمس اخلالفة

إنا واهلل ما خرجنا هلذا األمر لنكنز جُلَيْناا ؛والرمحة والعطف عليكم، أهيا الناس
، (6)اوال عقيانا  (5)

ا وال فضة، وإنام أخرجتنا األنفة من انتزاع حقنا ا، وال لنجمع ذهبا ا، وال لنبني قرصا وال لنحفر هنرا 

فيكم، واستذالهلم لكم، واستئثارهم بفيئكم  والغضب لبني عمنا، ولسوء سرية بني أمية

، أن نحكم فيكم بام أنزل اهلل، ونعمل العباس وصدقاتكم، فلكم علينا ذمة اهلل وذمة رسوله وذمة

آثروا  ؛مروانا لبني أمية وبني ا تب  بكتاب اهلل، ونسري يف العامة واخلاصة بسرية رسول اهلل، تب  

العاجلة عىل اآلجلة، والدار الفانية عىل الدار الباقية، فركبوا اآلثام وظلموا األنام، وارتكبوا 

                                                 
 أو يتنعموا من هذا امللك الواسع والغنائم الكثرية. ،ملراد أهنم خرجوا دون أن يظلموا أو جيورواا، واا: أي جياعا مخاصا  (1)

 السفاح: أي الكريم واسع الكرم. (2)

 .313، 1/316الطربي: تاريخ الطربي  (3)

ديد الظلمة والليلالظلمة  احلنادس مجع احلندس: وهو (4)  َشِديد السَواد. :وأسود حندس ،الشَّ

 جني: هو الفضة.الل (5)

 .واحلجارةمتكاثف يِف منامجه خالص مِمَّا خْيَتلط به من الرمال  ٌب هَ ذَ  :العقيان (6)
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ُبلاملحارم وغشوا اجلرائم، وجارو  (1)ا يف سريهتم يف العباد، وسنتهم يف البالد التي هبا استلذوا َترَسْ

منهم  الا جه ؛اآلصار، ومرحوا يف َأِعنَّة املعاو، وركضوا يف ميادين الغي (2)األوزار، وجتلبب

ا وهم نائمون، فأصبحوا ا ملكر اهلل، فأتاهم بأس اهلل بياتا ا عن أخذ اهلل، وأمنا باستدراج اهلل، وعميا 

 املني. ظا للقوم الحاديث ومزقوا كل ممزق، فبعدا أ

، وقد غره باهلل الغرور، أرسل عدو اهلل يف عنانه حتى عثر جواده يف مروانوأدان اهلل من 

 ،فضل خطامه، َأَظنَّ عدو اهلل أن لن يقدر عليه أحد؟ فنادى حزبه ومجع جنده ورمى بكتائبه

وقه ومن حتته من مكر اهلل وبأسه ونقمته ما فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شامله ومن ف

 أمات باطله، وحمق ضالله، وأحل دائرة السوء به، وأحاط به خطيئته، ورد إلينا حقنا وآوانا.

 ؛إىل املنرب بعد صالة اجلمعة ا، إنام عادا عزيزا أهيا الناس! إن أمري املؤمنني نرصه اهلل نرصا 

جلمعة غريه، وإنام قطعه عن استتامم الكالم شدة الوعك، فادعوا اهلل ألنه كره أن خيلط بكالم ا

ألمري املؤمنني بالعافية، فقد أبدلكم اهلل بمروان عدو الرمحن، وخليفة الشيطان، املتبع للسفلة 

املتوكَل عىل اهلل املقتدي باألبرار األخيار الذين  ،الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون

 ادها بمعامل اهلدى، ومناهج التقى.أصلحوا األرض بعد فس

بن  عيلأنه مل يصعد منربكم هذا خليفة بعد رسول اهلل  إال أمري املؤمنني  الكوفةواعلموا يا أهل 

؛ مر فينا ليس بخارج عناواعلموا أن هذا األ -حوأشار بيده إىل السفا -وأمري املؤمنني هذا  ،أيب طالب

 .(3)«، واحلمد هلل رب العاملني عىل ما أبالنا وأوالنا مريمبن ا عيسىنسلمه إىل حتى 

اخلالفة وعمره ست  أبو العباسوداود ودخال القرص، وهكذا توىل  أبو العباسثم نزل 

 .(4)وعرشون سنة

انلمح  (5)ثم عمه داود لعباس السفاحأيب اويف خطبة  من األمور التي أرادوا التأكيد  كثريا

                                                 
 أي لبسه، واملعنى مبالغة يف اقرتاف الذنوب حتى كأهنم استلذوا لبسها! ؛ترسبل الثوب (1)

 الذي قبله.نفسه التجلبب: هو لبس اجللباب، وهو املعنى  (2)

ا(. 121، واألزدي: تاريخ املوصل ص315، 1/313ربي الطربي: تاريخ الط (3)  )أوردها خمترصة جد 

 .3/211ابن عساكر: تاريخ دمشق  (4)

ُبدَّ من التنبيه بأن الروايات التي تطول فيها األقوال هي عامة روايات ضعيفة، ال نستطيع الوثوق بكل كلمة جاءت فيها  يف البداية ال (5)

ا كامالا، هذا إذا أع ملنا معايري أهل احلديث يف مراجعة األسانيد، ولكن األمر أهون من هذا يف اإلطار التارخيي، فهذه اخلطبة استيثاقا

عىل مستوى املعاين أو عىل مستوى األلفاظ  الإذ مل يرد فيها نكارة إ ؛قبلها عامة املؤرخني وأوردوها يف كتبهم وعلقوا عليها

 صوص التارخيية بالدراسة والتحليل.والعبارات، وعىل هذا األساس ُيَتعامل مع الن
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 ها:والتي َخطَّت سياستهم، من أمهِ  ،عليها

بطبيعة احلال،   عيلعن  الا ، فض وعثامن وعمر أيب بكراالعرتاف بخالفة الراشدين  -1

يف ذلك الوقت، فهي ال  عباسية أو اهلاشميةوذلك ملمح مهم يؤكد لنا طبيعة الدعوة ال

بل تعرتف بفضلهم وسبقهم، وترى أن اخللل إنام دخل  ؛تناصب أولئك الصحابة العداء

 الذين انحرفوا عن منهج اإلسالم فجاروا وظلموا. ،عىل اخلالفة من جهة األمويني

ا هذا التأكيد كان ضمني  أنَّ  إالَّ  باخلالفة دون غريهم، العباسقية بني التأكيد عىل أح -2

ا فالظاهر منرصف آلل البيت ا يف خطبة : علويني وعباسيني، ويبدو هذا واضحا مجيعا

« ذوي القربى»و« أهل البيت» ث السفاح عنإذ يتحدَّ  ؛عيلبن  عمه داودوالسفاح 

وال خيفى ما هلذه االصطالحات من مرونة يف املعاين، فهي جتمع العباسيني مع 

من حيث مرونتها السياسية وحماولتها  عيلبن  العلويني، كذلك كانت خطبة داود

ام يف من أن نربهتا أكثر عباسية، ال سي عىل الرغم ،التوفيق بني العلويني والعباسيني

ما صعد منربكم هذا خليفة » :إال أنه يعود فيقول «.أصار إلينا مرياثنا من نبينا» :هقول

 حممدبن  عبد اهللوأمري املؤمنني  أيب طالببن  عيلبعد رسول اهلل إال أمري املؤمنني 

وهو قول  «.اعلموا أن هذا األمر فينا ليس بخارج مناف» :ثم يقول «.)السفاح(

 واسع قد يعني العباسيني وقد يعني اهلاشميني.

بل خرجوا كذلك للمطالبة بحقوقهم ونرصة كل مظلوم  ؛عىل أهنم مل ينسوا الرعية -3

 ؛ستبدين، وعدهم ظاملني ممستضعف، فلقد حفل اخلطاب باهلجوم عىل بني أمية

إىل أخذوا بغري حق وساروا بكل عسف، وهذا شأن كل حاكم جديد بالنسبة 

 سابقه، يربر قيامه وُيَمِكن لنفسه.

 ، واالقتداء بالصحابة والسلفملسو هيلع هللا ىلص الوعد باحلكم بام أنزل اهلل، واتباع سنة رسول اهلل -1

 الصالح. 

بام سيصبح هلم من مزايا باعتبار أن بلدهم  ؛لتعضيد احلكم اجلديد الكوفةإثارة أهل  -5

 .(1)ستكون عاصمة اخلالفة اجلديدة

                                                 
د. فاروق عمر: الثورة ، و5/51، وحممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي 16د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (1)

 .11العباسية ص
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 ! اخلليفة.. السفاح

، ومعنى الكوفةيف خطبته األوىل يف « السفاح» عىل نفسه وصف أبو العباسلقد أطلق 

 سع الكرم.السفاح هنا هو الكريم، وا

عىل الدموية  الا خني أن الفهم اخلاطئ لكلمة السفاح هنا واعتبارها دلييرى بعض املؤرِ 

بمعنى سفك -ا الذي كان سفاحا  عيلبن  عبد اهللإنام كان للبس الذي تم بينه وبني عمه 

 عيلبن  عبد اهللإىل ا ، وقد ورد لقب السفاح منسوبا لدى استئصاله األمويني الشاميف  -الدماء

، كذلك ال اليعقويبويف تاريخ  مثل اإلمامة والسياسة املنحول البن قتيبة ؛مةمتقدِ يف مصادر 

تنسب أليب  -والدينوري واليعقويب وابن قتيبة واجلهشياري كالطربي -نجد املصادر املتقدمة 

ويبدو أن املتأخرين  ،بالسفاح عند املسعودي العباسأي لقب، فيام يبدأ تلقيب أيب  العباس

 !(1)أصحاب ألقاب هلم أن يكون كل اخللفاء العباسيني مينقلوا عنه كي يستق

أبو كان » يصفه بالقول: إن املطهر املقديس؛ حتى الا يقتل إال قلي أبا العباسوال نرى 

عىل  أبو العباسممن ال يقدر إىل آل بيته  اوكان أكثر هذا القتل منسوبا  .(2)«يكره الدماء العباس

 .(3)ردهم أو عقاهبم

، ا عظياما ُيعد  هلا جيشا  حممدبن  مروانسهلة، فالدولة يف بدايتها،  العباسة أيب مل تكن مهمَّ 

سلمة ، والعالقات ساءت بينه وبني الرجل الثاين يف الدعوة أيب وقوة أموية أخرى يف واسط

كان عىل مستوى  أبا العباس! ولكن الكوفةوالذي بيده مقاليد األمور الفعلية يف  ،اخلالل

إذا به بعد « (4)تعلوه صفرة الا ا مجيشاب  » فقد محلها حتى بدا عىل مالحمه، فبعدما كان ؛يةسئولامل

 .(5)«عنقه إبريق فضة وقد ذهبت الصفرة كأن وجهه ترس وكأن» أسبوع واحد

إىل  ، وعادعيلبن  وعهد بإدارة أمورها إىل عمه داود الكوفة السفاح أبو العباسترك 

ومن هناك بدأ يف توجيه العساكر  ،«محام أعني» قيادة العمليات يف املعسكر املنصوب بـ

 عيلبن  عبد اهللبنفسه، فعهد إىل عمه  حممدبن  مروانالذي يقوده  الشامواجلنود نحو جيش 

                                                 
 .53د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (1)

 .6/59املطهر املقديس: البدء والتاريخ  (2)

 .136د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (3)

 الُصْفرة: أي البياض، تقول العرب لألبيض أصفر، فيسمون الروم مثال بني األصفر. (4)

 .121، واألزدي: تاريخ املوصل ص121بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (5)
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والذي كان قد بدأ يف التقدم  ؛بقيادة أيب العون (1)بقيادة اجليش العبايس املرابط يف شهرزور

بقيادة فرقة من  أيب جعفرمن قبل، وعهد إىل أخيه  بأمر من أيب سلمة حممدبن  مرواننحو 

بن  للحسنمع عامله يف رسالته ، وبدت سياسته اجليش كمدد حلصار القوة األموية يف واسط

ادك، وإنام أنفذت أخي » الذي حيارص واسط وفيها: قحطبة اد ُقوَّ إن العسكر عسكرك والُقوَّ

ا- وبعث إىل واسط .(2)«ا لك بنفسهمواسيا  ، وأرسل موسىبن  عيسىابن أخيه  -أيضا

 املدائنيف منطقة  العباسالذي يدعو لبني  قحطبةبن   حلميددعاما  متامبن  جعفربن  حييى

 يارسبن  عامربن  حممدبن  عروةبن  عثامنان هناك، وأرسل أبا اليقظ ويقاتل فلول األمويني

 .(3)األهوازيف  بشامبن  إبراهيمبن  ا إىل بسامعىل رأس قوة عونا 

 الزاب معركة

 ..حممدبن  مروانعودة إىل 

الت عليه الرسائل باهلزائم والنكبات، و، وتحممدبن  لقد كثرت األخبار املزعجة ملروان

بن  نرصثم وفاة  خراسانوكان أشد ما وصله من أخبار يف الشهور األربعة األخرية: اهنيار 

 ، ثم هزائم ابن هبريةضبارةبن  وعامر حنظلةبن  الكبار أمثال نباتة ومقتل قادة األمويني سيار

ا آخر بدا أن خربا أنَّ  إالَّ  يف الغرب. حتى انسحابه من املعركة واعتصامه بمدينة واسطاملتتالية 

 ؛سفيانبن  عثامنذلك هو انتصار رسية أيب عون عىل اخلارجي  حممدبن  مروانأثره كبري عىل 

قادرون عىل  ن آخره، َفَثَبت هبذا أن العباسينيوهو النرص الذي ُقتِل فيه جيش اخلارجي ع

 .ذاته يف الوقت مواجهة األمويني واخلوارج

، (4)فةوأذاع أنه خروج يف جهاد الصائ ،الشامالتعبئة العامة يف  حممدبن  مروانأعلن 

، معاويةبن  الوليد دمشقوترك عىل والية  «.قاتلوا عن ملككم» يته وقال هلم:وحشد أهل ب

                                                 
بن سفيان،  ثم أباد جيش اخلارجي عثامن ،قحطبة لفتح شهرزور ففتحها وهو اجليش الذي كان بقيادة أيب العون، والذي وجهه (1)

 وانحاز إليه أهل املوصل حتى بلغ هبم سبعة آالف.

وكان . 1/365والطربي: تاريخ الطربي ، 331، 331، والدينوري: األخبار الطوال ص1/115البالذري: أنساب األرشاف  (2)

ا  -كام ذكر البالذري والطربي–بعض اخلراسانيني  من بيت اإلمامة بدالا من قد طلب من اخلليفة أن يكون القائد عليهم واحدا

 بن قحطبة. احلسن

 .125، واألزدي: تاريخ املوصل ص1/351الطربي: تاريخ الطربي (3)

 الصائفة، ومجعها الصوائف: هي معارك اجليوش اإلسالمية للفتح، وكانت تتم عادة يف الصيف فألجل هذا سميت الصائفة. (4)
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 .(1)«سلسمني» اسمها وأقام معسكره يف قرية قرب حران

 ،ثم منها إىل رأس العني ،«بلوى» إىل منطقة تسمى سمنيثم سار اجليش األموي من سل

، وهناك التقى اجليشان، وجرت املوصلا من قريبا  دجلةعىل ضفة هنر  ثم إىل منطقة الزاب

مائة وعرشين  مروانوكان عدد جيش  .(2)صغرية سقط فيها أرسى وقتىل من الفريقنيمعارك 

 .(3)فقط اعرشين ألفا  فيام كان جيش العباسيني ،األفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متيز اجليش العبايس عن اجليش األموي بأمرين: التامسك، والروح املعنوية. 

لذا  ؛«محاسة» معركة ني املتحاربني أن املعركة بينهام يف جانبها األهم  لقد أدرك كال الفريق

ار املعركة ولو ِخ ؤَ أن يُ  حممدبن  مروانحاول  لتزول الرهبة القائمة يف جيشه من  ؛اواحدا  يوما

أن النرص يكمن يف ترسيع املواجهة  عيلبن  عبد اهللك املتوالية، فيام أدر انتصارات العباسيني

إن زالت » )أحد قادته(: عبد العزيزبن  عمربن  عبد العزيزل مروانبأقىص قدر ممكن، قال 

، وإن قاتلونا قبل (4)مريمبن ا سىعيومل يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إىل  الشمس يومئذٍ 

يسأله املوادعة، ولكن  عيلبن  عبد اهللإىل  مروانثم أرسل  «.الزوال فإنا هلل وإنا إليه راجعون

                                                 
 .339جمهول: أخبار الدولة العباسية ص (1)

 .351، 1/351الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .126األزدي: تاريخ املوصل ص، و1/351الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 بن مريم يف آخر الزمان!ا أي ستظل اخلالفة فينا حتى نزول عيسى (4)
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وكرس  ،ا لغايته يف كرس معنويات اجليش العبايس بتأجيل اندفاعتهكان مدركا  عيلبن  عبد اهلل

: كذب ابن الا ا متصافني دون قتال، فرفض قائموي بالبقاء وقتا رهبتهم يف قلب اجليش األ

 .(1)، ال تزول الشمس حتى أوطئه اخليل إن شاء اهللزريق

بعدم  حممدبن  مروانوألن اجليش األموي افتقد التامسك فقد عصت فرقة منه أوامر 

فانطلقت به  ؛إىل القتال -مروانزوج ابنة - معاويةبن  الوليد واندفع قائدها ،البدء بقتال

، واستطاعت هذه امليمنة أن هتزم ميرسة هـ(132مجادى اآلخرة من  11رشارة املعركة )

، ولكن عيلبن  عبد اهللالذي بدأ يف االنحياز إىل القلب حيث  ؛بقيادة أيب العون العباسيني

ا من انجفال اخليول جيش العباسيني صمد للهجمة القوية، فنزل القادة عن خيوهلم خوفا 

جالة عىل الفرسان وَكتَّلوهم موا الرَّ بحيث ال تصري  ؛الذي إن حدث فسيسبب اهلزيمة، فَقدَّ

عبد ومعهم الرماح يرشعوهنا، ومن ورائهم محلة السهام يرمون هبا، ونزل  ،فراغاتبينهم 

ا: يارب حتى متى ُنقتل فيك؟ يا أهل ثري محاستهم صارخا عن فرسه وأخذ يُ  عيلبن  اهلل

ثري محاستهم، فانكرست .. يا منصور، وخيطب فيهم ويُ حممد.. يا شارات اإلمام.. يا خراسان

عبد قف بتقهقر األمويني أمام هذا التكتل، ومل ُيفلت املونعكس ي، وبدأ ة األموينيهجم

 .(2)ا، وبدا أن العباسيني حيققون النرصالفرصة، فبدأ يف اهلجوم، واشتد القتال جد   عيلبن  اهلل

فرق يف جيشه بالنزول، وبدا كأوضح ما يكون كيف باقي ال حممدبن  مروانوهنا أمر 

يأمرهم بالنزول  إىل قضاعة مروانهيمنت العصبية عىل اجليش األموي فأفسدته، أرسل 

أن  فقالوا: قل لبني عامر .فلينزلوا، وأرسل إىل السكاسك أن امحلوا فقالوا: قل لبني سليم

فليحملوا. فقال لصاحب  فقالوا: قل إىل غطفان .فأرسل إىل السكون أن امحلوا .حيملوا

ا. قال: أما واهلل ألسوءنك. قال: وددت رشطته: انزل. فقال: ال واهلل ال أجعل نفيس غرضا 

 .(3)واهلل لو قدرت عىل ذلك

ا ا تسكنه العصبية، كان طبيعي  دا مرتدِ  اا مضطربا وما بني جيش متامسك مندفع يقاتل جيشا 

يتبعهم اجليش  ، وَفرَّ الشاميونالشامُهِزم جيش ول املعركة الفاصلة إىل النتيجة املحتومة: ئأن ت

                                                 
 .1/351الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 املصدر السابق نفسه. (2)

 املصدر السابق نفسه.(3)
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خلفه  بنفسه فإنه ما إن عرب حتى قطع اجلرس من مروانالعبايس فيأرس ويقتل، ولكي ينجو 

افرتك  ا،من اجلنود مل يعربوا فحلت اهلزيمة ومعها اليأس  كثريا واقتحم اجلنود النهر  أيضا

، ومل (1)لقد غرق من الشاميني أكثر مما ُقتِل؛ حتى يريدون عبوره سباحة فغرق منهم كثريون

 تنفع اجليش كثرته إذ سكنته العصبية!

ما حيكيه جندي منهم  مروانجيش ومن أبلغ ما ُيروى يف اهلزيمة النفسية التي حلت ب

، ومعي سيفي، وعيلَّ درع قد حممدبن  مروانشهدت وقعة كشاف مع » عن نفسه، قال:

 قط   شيئااورثتها عن أيب وجدي منذ زمن اجلاهلية، وحتتي فرس من نتاج قومي، وما رضبُت 

( فرضبته فام عمل د ميرسة العباسينيإال هتكته، فحملت عىل رجل من أصحاب أيب عون )قائ

-ا كانت يف يده فأبلغ رجل من أصحاب أيب عون فرضبني بعصا  عيلَّ ، ثم محل شيئااسيفي فيه 

إيلَّ  -واهلل
م محلت عىل آخر فرضبته عىل رأسه، فواهلل ما عمل ث، فانرصفت ووقفت ُهنَيَّة، (2)

اكوال  الا قلي سيفي أقع عن فريس،  -واهلل-رجل فرضبني بعصا فكدت  عيلَّ ، ثم محل ثريا

يُْت منهزما . فهذا كالم رجل ُهزم يف نفسه (3)«فقلت: إن أمرهم مُلْقبِل، وإن أمرنا مَلُْدبِر، فولَّ

 حتى متكنت منها األوهام واخلياالت قبل أن هُيزم يف ميدان املعركة. ؛الا أو

ا عىل النهر ، ونصب جرسا الا يف موضع املعركة سبعة أيام حمتف عيلبن  عبد اهللظل 

َفَأْنَجيْنَاُكْم َوَأْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن  َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلبَْحرَ ﴿ :يتلو واستخرج جثث من غرق وهو

الذي استغرقه الفرح فصىل ركعتني  بغداد، وأرسل إىل السفاح يف [51]البقرة:  ﴾َوَأْنتُْم َتنُْظُرونَ 

 .(4)ربع املليون لكامل اجليش خالفا للزيادة يف املرتبا هلل وكافأ كل من حرض املعركة شكرا 

، ثم إىل قنرسين، ومنها إىل فانسحب من أرض املعركة نحو حران حممدبن  مروانأما 

 .(5)محص

ومل ترض به  حممدبن  مروانكانت إحدى املدن الثائرة عىل  محصا فإن وكام ذكرنا سابقا 

هم وهدم سورها، ثم ثارت عليه مرة أخرى منذ بداية توليه، وثارت عليه فقاتل أهلها وهزم

                                                 
 .131- 125، واألزدي: تاريخ املوصل ص1/351، والطربي: تاريخ الطربي 115بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

: املراد أصابني إصابة قوية وحمكمة. (2)  أبلغ إيلَّ

 .131األزدي: تاريخ املوصل ص (3)

 .121وصل ص، واألزدي: تاريخ امل352، 1/351الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .1/353الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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 حممدبن  مروانفهزمهم مرة أخرى، ففي هذه اللحظة التي عرب فيها  هشامبن  سليامنمع 

بحمص مهزوما رأى احلمصيون ما هو فيه من قلة القوة واجلند فاتبعوه بعدما خرج منها 

 رتك جمموعتني يف كمينني من خلفه ثم تقدم، فلام أدركه احلمصيونلقتاله، لكنه توقع ذلك ف

ا، ولكنهم رفضوا وأرصوا عىل القتال، فحينها قاتلهم بمن وحاول أن حيل األمور ودي  قاتلوه 

وتركها يف عهدة زوج  دمشقمعه ثم هامجتهم املجموعتان فاهنزم احلمصيون، ثم توجه إىل 

 .(1)مرص، ثم انطلق باجتاه مراونبن  معاوية بن الوليدابنته 

إىل أهلها حيث انقسم  دمشقخني هذا بأنه مل يستطع البقاء طويال يف ويفرس بعض املؤرِ 

ض هلم، بل إن بعض القبائل اليامنية أقسمت يمني الوالء ومعار قسمني بني مؤيد لألمويني

. وال يبدو هذا التفسري مقنعا، بل األقرب للتفسري أنه أراد أن ينفذ نصيحة (2)لبني هاشم

حيث جيتمع  مرص القرسي، الذي خدعه وأومهه أن احلل يف االنحياز إىل عبد اهللبن  إسامعيل

ا- وال يبعد (3)ن من األمويني فيخوض هبم مقاومة جديدةوله قومه والفار أن يكون  -أيضا

قد اهنار نفسيا ومل يفكر إال يف اهلرب والنجاة، ولو أنه فكر يف الصمود  حممدبن  مروان

ة لعلم أنه ال يف هذه  دمشقمكان عىل وجه األرض أفضل له من  والقتال ومعاودة الكرَّ

 الفرتة.

  األمويني عاصمة دمشق سقوط

طريق هرب  عيلبن  عبد اهللواحدة تلو األخرى، وقد اتبع  الشامتساقطت مدن 

عبد كانت تأيت جيوش عباسية أخرى مددا إىل  الشام، ومع تساقط مدن حممدبن  مروان

 .عيلبن  اهلل

بن  مروانوهو ابن أخت - يزيدبن  فخرج واليها أبان إىل حران عيلبن  عبد اهللوصل 

 عيلبن  عبد اهللولبس السواد واستسلم هلم، ويف حران حرص  منحازا إىل العباسيني -حممد

، قنرسينقبل شهور، ثم استسلمت  إبراهيمعىل هدم الدار التي كان قد سجن فيها اإلمام 

، ثم سار إىل عيلبن  وعندها وصل مدد عبايس قوامه أربعة آالف يقوده أخوه عبد الصمد

                                                 
 . 1/351الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .133د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (2)

 .366، 365الدينوري: األخبار الطوال ص (3)
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وهناك وصله مدد آخر من ثامنية آالف بقيادة أخيه  دمشقحتى وصل  بعلبكثم  محص

 .(1)عيلبن  صالح

لتكون كل فرقة  عيلبن  عبد اهللفاجتمعت اجليوش العباسية أمام العاصمة األموية، فوزعها 

ستعد بنصب قد ا معاويةبن  الوليدكان  دمشقالستة، ويف داخل  دمشقأمام باب من أبواب 

املجانيق واألسلحة عىل األبراج وترتيب احلراسة والدفاعات عىل السور، فحارص اجليش العبايس 

عبد ، وأباحها هـ(132رمضان من  11لعدة أيام ال تبلغ الشهر ثم استطاع اقتحامها ) دمشق

 دمشقسور  عيلبن  عبد اهلل، وهدم جلنوده، فكانت أول مذبحة يرتكبها العباسيون عيلبن  اهلل

أكثر  -(2)الروايات يف أقِل -وقتلهم حتى قتل منهم  دمشقيف  حجرا حجرا، وبدأ يف تتبع األمويني

ا من ثامنني بأن عدد األمويني الذين ُقتِلوا ال يدخل حتت حرص، وبطبيعة  (3)بينام قال آخرون فردا

 .(4)معاويةبن  الوليد دمشقال فقد كان عىل رأسهم أمري احل

يف القتل ذهب فيها الكثري ُأْعلِن األمان العام  -وقيل أيام-وبعد أن مرت ساعات 

بن  وصالح، د العزيزعببن  ، وأبانمعاويةبن  يزيد، ومعاويةبن  الوليدإال مخسة: » للناس

 .(5)«زكريابن  ، وحممدحممد

، إنام كان ملا وقع فيها من انقسام قبيل بني اليامنية واملرضية لدمشقهذا االهنيار الرسيع 

كان له دور يف حتريضهم عىل  عيلبن  عبد اهللوانحازوا هلم، كام أن  فاليامنية بايعوا العباسيني

فانرصفوا وخل وا شيعتنا وأنصارنا،  بخراسانكنتم  إنكم وإخوتكم من ربيعة» :ذلك بقوله

فأبان أهنم إنام قدموا ملحاربة املرضية فحسب وأن اليامنية هم أنصار الدولة، « بيننا وبني مرض

أن يلهب ُبدَّ  ال وال شك أن قوال كهذا يف جمتمع انقسم عىل نفسه قبليا يف حلظة حرب

ية مقتلة عظيمة األوضاع، فاشتعل القتال بينهم واستحرَّ حتى انترص اليامنية وقتلوا من املرض

 .(6)ثم فتحوا األبواب للعباسيني معاويةبن  الوليد دمشقكان منها وايل 

                                                 
 . 355، 1/351الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .115بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .1/319الزاهرة  ابن تغري بردي: النجوم (3)

، والطربي: تاريخ الطربي 6/319وما بعدها،  1/111، والبالذري: أنساب األرشاف 115بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)

 وما بعدها. 33/123وما بعدها، وابن عساكر: تاريخ دمشق  131، واألزدي: تاريخ املوصل ص1/355

 .3/93اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (5)

 .135، 131تاريخ املوصل  األزدي: (6)
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املنقسمني عىل أنفسهم، إذ يروي  دمشقوتفيد روايات أخرى أن السعي بدأ من أهل 

فظنوا أهنا  ،كاملنارة دمشقكان شاهد عيان أهنم رأوا بناءا يرتفع داخل  نْ عمَّ  ابن عساكرخ املؤرِ 

ون أن أحدهم صعد إىل هذه املنارة وأخذ أمن ِحَيل احلرب ومكائدها، ثم إذا هبم يفاج

؟! الذي قتل منكم مروان: ويلكم يا بني فالن، عن من تقاتلون؟! عن دمشقيا أهل » يصيح:

فعل بكم كذا، وقال فيكم كذا وشتمكم بكذا... يا أهل وفالنا، و -وكان سيدكم-فالنا 

القبيحة فيكم وما  مروانويلكم أنسيتم فعال  -الشاممن مدن  املدينةوتسمى -ة كذا مدين

وهكذا أخذ خياطب الدمشقيني حتى تذكر  ،«صنع بكم وقتل منكم وهدم سور مدينتكم

واهنارت احلراسات عىل األسوار،  املدينةيض فانسحبوا من الدفاع عن القوم ثارات املا

أهنم سيفتحون  عيلبن  عبد اهللواشتعلت اخلالفات بني الدمشقيني، ثم رسب اليامنيون إىل 

ا، مشرتطني أن يقتل أعداءهم يف حلظة بعينه عيلبن  الباب املواجه جليش أخيه عبد الصمد

عبد زوا هبا عن أعدائهم، فوافق لكي يتميَّ  ؛، وخيربونه أهنم سيلبسون عامئم صفراءمن املرضية

من ناحيته فليقتل كل من ال يرتدي العامئم  دمشقوأرسل إىل عبد الصمد أنه إذا اقتحم اهلل 

 . (1)شك مذبحة كبريةالصفراء، وقد تم ذلك، وكانت بال 

، منقسمة ومهزومة من يف معركة الزاب مرواننفسها كحال جيش  دمشقلقد كانت 

ا، بل قد ورد ما يفيد بأن احلال قد بلغ أن ا كبريا داخلها، وقد بلغ فيها االحتقان القبيل مبلغا 

ا، فكان يف اجلامع األموي ِقْبلتنْي ومنربْين وإمامنْي خيطبان اجلمعة القوم كانوا ال يصل   ون معا

 .(2)نفسه يف الوقت

بمحاولة الدمشقيني طلب األمان من  لدمشقوتفرس رواية أخرى هذا االهنيار الرسيع 

الغساين بتكليف من األمري األموي  حييىبن  حييى، وتزعم هذه السفارة عيلبن  عبد اهلل

وسأله األمان فأجابه  دمشقيف معسكره خارج  عيلبن  عبد اهلل، فذهب إىل معاويةبن  الوليد

                                                 
 .33/121ابن عساكر: تاريخ دمشق  (1)

، وال يمكن االطمئنان إىل هذه الرواية أو التسليم هبا، 11/19، وابن كثري: البداية والنهاية 33/125ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)

هذا منقطع »انتهى من قصة سقوط دمشق: بن احلسن األعرج( قال بعد أن  فمصدرها، وهو احلافظ ابن عساكر يف ترمجة )عبيد اهلل

، ومل يتضح أي جزء بالتحديد هو الذي عناه بالضعف يف الرواية، ثم رأيت احلافظ ابن «والواقدي ضعيف واملدائني شيعي متهم

ه رصف هذا كثري قد أوردها، وهو من أكثر من قاموا بدور يف نفي الروايات غري املقبولة يف كتابه البداية والنهاية، فاملظنون أن

 الوصف بالضعف إىل جزء من الرواية غري هذا الذي نقلناه، أو لعله أراد هبا العظة بام تفعل الفرقة واهلل أعلم.

 حال فإن الرواية وإن ضعفت إال أن اشتداد االحتقان القبيل يف هذا الوقت ثابت حتى ولو مل يصل إىل هذا احلد.أية وعىل 
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اضطربت ، وهنا شاع يف العسكر ويف الدمشقيني أن طلب األمان قد أجيب فعيلبن  عبد اهلل

الدفاعات باستسالم القوات األموية ودخول القوات العباسية، وبدأت هذه احلركة قبل كتابة 

بالفعل أحجم عن  املدينةهذا وأن جنوده قد اقتحموا  عيلبن  عبد اهللوثيقة األمان، فلام رأى 

: ال حييىه َنِح هذا القرطاس عني، فإين دخلتها قرسا، فقال ل» كتابة وثيقة األمان وقال ليحيى:

واهلل، ولكنك دخلتها غدرا، ألنك جعلت لنا أمانا، فخرج عليه من خرج ودخل عليه من 

: إنه عيلبن  عبد اهللدخل، فإن كان كام تقول فاردد رجالك عنها وارددنا إىل مدينتنا، فقال له 

 اهلل  : إنحييىواهلل لوال ما أعرف من مودتك إيانا أهل البيت ما استقبلتنى هبذا، فقال له 

جعلك من أهل البيت احلق والرمحة والربكة الذين ال يعرف هلم وال يقبل منهم إال العمل 

ا، بتقوى اهلل وطاعته، واعلم أن قرابتك من رسول اهلل  مل تزد حق اهلل عليك إال ِعَظاما ووجوبا 

رفض  عيلبن  عبد اهلللكن  «.ما وافق احلق لكِل ا للمنكر ومعرفة ومل تزد الناس إال إنكارا 

فهو آمن،  حييىبن  حييىهذا، وكان غاية ما أكرمه به أن محاه من القتل وأعلن أن من دخل دار 

 .(1)دمشقفنجا بذلك عدد كبري من مذبحة 

فخطب خطبة النرص وذكر بني  دمشقإىل املسجد اجلامع يف  عيلبن  عبد اهللثم توجه 

، ويصف ما استحلوا من املحارم ولعباا اوا وجورهم وعداوهتم، وأهنم اختذوا دين اهلل هز أمية

من تعطيل األحكام وازدراء احلدود واالستئثار  حممدة مَّ ثم، وما ساروا به يف أُ آواملظامل وامل

وهذه اخلطبة » ،(2)حلق عليهمبالفيء، وارتكاب القبيح، وانتقام اهلل منهم، وتسليط سيف ا

، واألمويني يف العلويني، ُيْقَصد هبا إثارة النفوس، لينزع منها أشبه بكالم العلويني يف األمويني

 .(3)«حب الدولة السالفة، ويفسح جمال األماين للناس ويرغبوا يف الدولة اخلالفة

 األمويني مقاتل

 حانت حلظة الثأر.. 

العبايس يشيع القتل يف األرسة األموية، وكان هلذه القسوة عدة  عيلبن  عبد اهللوانطلق 

ل االنقالب لينقطع سبي : قطع دابر األموينيوثانيها: إقرار أمر الدولة اجلديدة، أوهلادوافع؛ 

                                                 
 .5/339، والذهبي: تاريخ اإلسالم 21، 19كايات صأبو الفيض الغساين: أخبار وح (1)

 .3/93اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 .1/115حممد كرد عيل: خطط الشام،  (3)
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: لدفع الناس إىل وثالثهاعىل الثورة العباسية وينتهي األمل يف حماوالت إعادة احلكم األموي، 

 ا.ا ورهبا والرباءة من األمويني رغبا  اختيار جانب العباسيني

وبشاعة ما نزل هبم، إما تعاطفا معهم أو  ولقد أفاضت الكتب يف ذكر مقاتل األمويني

من هيون من  (1)خني املعارصينلقد ظهر من املؤرِ ؛ حتى تشفيا منهم أو كراهة يف العباسيني

ااألمر  ويعترب الروايات ضعيفة ومضطربة وال تقوى عىل إثبات احلقيقة التارخيية  كثريا

 ب أن هذا من قبيل رد الفعل املتطرف عىل تطرف املبالغة يف الروايات.للمذابح، ونحس

، األوىل مذبحة عيلبن  عبد اهلل عىل األقل وقعتا عىل يد نياملؤكد لدينا أن ثمة مذبحت

ملبارك، والثانية أنه يف شهر رمضان ا عىل الرغم منحني اقتحمها وأشاع فيها القتل  دمشق

ودعاهم إىل  يف الناس باألمان لألمويني عيلبن  عبد اهلل، حيث نادى جمزرة هنر أيب فطرس

االجتامع عنده وتناول الطعام، وجهز بالفعل مأدبة كبرية، واستجاب هلذا األمان املؤكد نحو 

ا، ثم إنه حني اجتمعوا لديه غدر هبم وقتلهم األموي ثامنني من البيت  ، وهو يقول:مجيعا

 أحســــبت أميــــة أن ســــرتض هاشــــم

 

 عنهـــا ويـــذهب زيـــدها وحســـينها؟ 

ــــــــــهإكــــــــــال، ورب حممــــــــــد و   هل

 

 (2)حتـــى تبـــاح ســـهوهلا وحزوهنـــا 

 

 
من سادة  قتلهم العباسيون نْ ه أنساب األرشاف ملَ فصال يف كتاب البالذريوقد أفرد 

 .(3)وقد بلغوا نحو أربعني رجال األمويني

، ال سيام إن بكل اإلرصار تعقب من مل يقبضوا عليه من األمويني وقد حاول العباسيون

كانوا من بيت اخلالفة، فهم الذين ُيتوقع منهم قيادة احلركة األموية املناهضة للعباسيني 

كعبد لو كان هذا غالما يف التاسعة عرشة من عمره ؛ حتى والتواقة السرتجاع ملكهم

؛ ، وظلت مطاردته قائمة أربع سنواتعبد امللكبن  هشامحفيد اخلليفة  معاويةبن  الرمحن

 وأقام هناك إمارة أموية، يف قصة طويلة حافلة بالتفاصيل. األندلسوصل إىل حتى 

عبد لوال أن نصحه  احلجازوا إىل أالذين جل عقب األموينيأن يت عيلبن  عبد اهللوكاد 

                                                 
 وما بعدها. 1/115وما بعدها، العباسيون األوائل  1/33د. فاروق عمر: اخلالفة العباسية  (1)

، واألزدي: تاريخ املوصل 5/226، وابن عبد ربه: العقد الفريد 1/356الطربي: تاريخ الطربي ، و332ابن قتيبة: املعارف ص (2)

 .139ص

 .9/329البالذري: أنساب األرشاف  (3)
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إذا أرسعت بالقتل يف أكفائك فمن تباهي » :الا قائ عيلبن  احلسنبن  احلسنبن  اهلل

 .(1)«اهلل عنكبسلطانك؟ فاعف يعف 

ولو كان من  ،أو من كان لدهيم أموال لألمويني كانوا أولياء األمويني نْ ودخل يف القتل مَ 

وأحد رجال  ،ث املفرس والرجل الصالحوهو املحدِ  ؛األفطسالكبار كسامل  أهل العلم

بن  سليامنبن  عبد الواحد، و(3)«اعاملا  الا وكان نبي» أميةبن  وإسامعيل (2)اريالبخصحيح 

 . (4)«بذَّ العابدين يف زمانه، وسبق املجتهدين يف عرصه» الذي عبد امللك

ذهب إليه  الشامإمام أهل  األوزاعي عبد الرمحناإلمام  عيلبن  عبد اهللوحني استدعى 

عن حكم  عيلبن  عبد اهللاإلمام وقد اغتسل ولبس كفنه وأيقن أنه قد حان أجله، فسأله 

 «.، َوإِنَّاَم لُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوىإِنَّاَم األَْعاَمُل بِالنِيَّاِت »: ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اهللزاعياألوثورهتم، فقال 

عبد  : حرام ألنك أعطيتهم العهد باألمان، فقالاألوزاعيفقال  فسأله عن حكم قتل األمويني

اَل حَيِل  َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم » :ملسو هيلع هللا ىلص : حرام لقول رسول اهللاألوزاعي: فإن كنت مل أعطهم، فقال اهلل

ايِن، َوالتَّارِ إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث  عبد فقال  «.لَجاَمَعةَ لُك ِدينَُه، املَُْفاِرُق : النَّْفُس بِالنَّْفِس، َوالثَّيُِب الزَّ

: لو كانت وصية األوزاعي(؟ فقال )وآل البيت لعيل: أليست اخلالفة وصية من رسول اهلل اهلل

 .(5)ا يتقدمه إليها، ثم خرج من عنده وهو يتوقع أن تطري رأسه يف كل خطوةما ترك أحدا 

بالقتل كان سياسة عباسية واضحة، وأن  ني بأن تعقب األموينيهذه األجواء تعطينا اليق

وإن كان ُيستنكر -كان قائام عىل تنفيذها بكل اإلرصار، وهو أمر ال ُيستغرب  عيلبن  عبد اهلل

احلاجة يف أول » :ابن خلدونال يف موقف ثوري يزيل دولة ويقيم أخرى، كام ق -أشد اإلنكار

الدولة إىل السيف مادام أهلها يف متهيد أمرهم أشد من احلاجة إىل القلم، ألن القلم يف تلك 

 الا فكيف إن كان حممَّ  (6)«يف املعونة رشيكاحلال خادم فقط منفذ للحكم السلطاين والسيف 

وقصارى » !.. عيلبن  احلسنيمنذ « مقاتل الطالبيني» ا لرواياتوخمتزنا « بثارات آل البيت»

بطش يف األمويني ومن واالهم من أهل هذه الديار بطش  للعباسيني الشامالقول أن فاتح 

                                                 
 .2/61ابن عبد ربه: العقد الفريد  (1)

 .111، 139، واألزدي: تاريخ املوصل ص321بن خياط: الطبقات ص خليفة (2)

 .252أبو العرب التميمي: املحن ص (3)

 .1/116خطط الشام حممد كرد عيل:  (4)

 .196، 9/195، والذهبي: تاريخ اإلسالم 211، 1/213ابن أيب حاتم: اجلرح والتعديل  (5)

 .1/253ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (6)
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 .(1)«ن اجلور سرية مل يرسها أحد قبلهاجلبارين. وسار م

ا أموال األمويني واستصفى العباسيون بقسوة ال تقل عن قسوة القتل وبإرصار ال  مجيعا

وعىل  يقل عن إرصار املطاردة والتعقب، فحازوا ما كان من مفاخر وقصور وضياع األمويني،

األموي  الفاتحبلدة بالس وقراها التي كانت لورثة  عيلبن  سليامنسبيل املثال فقد ورث 

عىل دار الصباغني التي بناها  عيل  بن  صالح، واستوىل (2)عبد امللكبن  مسلمةالكبري 

أراد الزواج  عيلبن  عبد اهلل، ومن أسوأ ما ورد يف هذا أن (3)الرملةيف  عبد امللكن ب سليامن

ه أراد إذالهلا لَّ ملا كان لدهيا من جواهر نادرة وثمينة أو لع معاويةبن  يزيدمن عبدة حفيدة 

وإذالل األمويني لكنها أبت، فأخذ ما لدهيا من نفائس قهرا وقرسا ثم تركها، وملا خاف أن 

 .(4)يصل أمرها إىل اخلليفة أمر بقتلها فُذبِحت

 عىل أنه جيب التوقف أمام املبالغات يف الروايات، والتي قد وصلت حدا بعيدا! إذ 

 يصل اإلسالم إىل قلوهبم جماال لرواية األساطري وجد الكذابون وِضعاف النفوس ومن مل 

َسلَّم عبدة أرملة  عيلبن  عبد اهللالتي تقول بأن  (5)وما ال يمكن قبوله، منها هذه الرواية

                                                 
 .1/116حممد كرد عيل: خطط الشام  (1)

 .1/135البالذري: فتوح البلدان  (2)

 .1/131البالذري: فتوح البلدان  (3)

 .153، والبريوين: اجلامهر يف معرفة اجلواهر ص1/211، والبالذري: أنساب األرشاف 132: نسب قريش صبن بكار الزبري (4)

بن عبد اهلل النوفيل( ونقلها عنه ابن كثري: البداية والنهاية  بن سليامن )ترمجة حممد 53/125ابن عساكر: تاريخ دمشق  (5)

من ابن عساكر، ومن املستغرب جدا أن ينقلها عنه ابن كثري دون ، ومل تقع هذه الرواية بني أيدينا يف مصدر أقدم 11/19

ا يف إيرادها تعليق وهو امُلَحِدث الذي ال يغيب عنه أن سند الرواية جماهيل يروون عن جماهيل، فلئن كان ابن عساكر معذورا 

ه الفرتة. واحلق أنه مما يالحظ ألن عمله معجمي يستهدف اإلحاطة فام هو عذر املؤرخ املحدث ابن كثري وتارخيه خمترص يف هذ

يف تأريخ ابن كثري هلذه الفرتة قسوته عىل العباسيني حتى خرجت به عن اتزانه العلمي، ولربام ُيعذر يف حتامله ملا سفكوا من 

 دماء إال أن حيمله هذا عىل جتاوز احلد العلمي يف الروايات!

زوجة هشام يف املصادر القديمة، ومما يدل عىل ضعفها وهتالكها أن  عىل أن هذه الرواية ختالف كل الروايات املتقدمة عن عبدة

 (.69/263ابن عساكر نفسه مل يذكرها يف ترمجته هلا )تاريخ دمشق 

 :وهذا سندها الساقط الذي ال تنهض به رواية وال يصح أن حيتج به يف يشء

وترجم له ابن اجلزري يف طبقات القراء ترمجة بن الفضل الرافقي: يلقب باألديب ومن القراء  بن حممد أبو العباس حممود

 . ا مل يذكر عن حاله شيئااموجزة، وابن عساكر يف تاريخ دمشق، والذهبي يف تاريخ اإلسالم وغريهم، لكن أحدا 

بن موسى العمي ويعرف بحبش الصيني: جمهول، مل نجد له ترمجة، ومل نجد له رواية إال يف كتاب األغاين أليب الفرج  حممد

 .«وهو رجل ال حيصل ما يقوله ويرويه»فهاين الذي وصفه بالقول األص

غري هذه الرواية فيام بني أيدينا من  ا، مل نجد له ترمجة، ومل نجد له ذكرا اأيضا بن سليامن النوفيل: جمهول احلال  بن حممد عيل

 .ط دار صادر( – 2/135مصادر إال عند التنوخي )الفرج بعد الشدة 

بد اهلل النوفيل: جمهول احلال، مل يرتجم له إال ابن عساكر يف هذه الرواية، ومل نجد له روايات أخرى فيام بني بن ع بن سليامن حممد

  .دار الكتب العلمية( 2ط – 3/5أيدينا من مصادر إال عند اجلاحظ )احليوان 
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افية عارية الرأس ثم إىل جمموعة من اجلنود اخلراسانيني فجعلوها تسري ح عبد امللكبن  هشام

ا- ما زالوا يغتصبوهنا ويتناوبون ذلك حتى قتلوها، وحتكي الرواية  عيلبن  عبد اهللأن  -أيضا

ااصطبال خليوله ومجاله سبعني  دمشق جامعجعل  ق أبدا يوما ا يف ذلك ، وهو أمر ال ُيَصدَّ

التي خلت من أي إشارة هلذا  مةتقدِ العرص، ولو كان قد حدث لفاضت بذكره املصادر امل

من قبورهم وحرق  أخرج جثث خلفاء بني أمية عيلبن  عبد اهللاألمر، وتضيف الرواية أن 

ا- جثثهم ووصف كل جثة وكيف كان حاهلا، فهي رواية ال تتفق مع حقائق العلم فهي  -أيضا

سنوات مل يتحلل منها إال جزء من األنف فقط، سبع  عبد امللكبن  هشامحتكي عن بقاء جثة 

 ا.وهذا مستحيل علمي  

عبد خني يتفقون عىل أن هذه املقاتل واملآيس إنام حيمل ذنبها وعىل كل حال فإن املؤرِ 

واملجهول صاحب كتاب العيون  الكويف وابن أعثم كاليعقويب-، والقليل منهم عيلبن  اهلل

وابن أعثم  اليعقويب، فأما أيب العباس السفاحت بأمر من اخلليفة ادعى أهنا متَّ  -واحلدائق

بقوله عند  وأما املجهول فهو جمهول فال حُيتج ،فيقلل من قيمة آرائهام امليل الشيعي العلوي

ته ءالسفاح املعروف بمرو أبا العباسيصعب علينا أن نتصور بأن اخلليفة » اخلالف، وإنه

 .(1)«ا كهذاوحلمه ورغبته يف التوفيق قد أصدر أمرا 

 وهو األديب الكبري الذي ترعرع يف ظِل - ابن عبد ربهويزيد من تأكيد هذا الرأي شهادة 

، وهذا عيلبن  عبد اهللمل يكونوا كلهم  الذي ذكر بأن العباسيني -األندلسيف  األمويني

، بن  عبد اهلل كان أشد  الناس عىل بني أمية» إنصاف مل يكن مثله لُيضطرَّ إليه، فيقول: عيل 

: كنف األمان! وكان جيري مسلم، وهو الذي كان يسميه أبو عيلبن  سليامنوأحن هم عليهم 

إنا مل نحارب  : يا أمري املؤمنني،العباس( إىل أيب عيلبن  سليامنكل  من استجار به. وكتب )

ة مل يشهروا بني أمية عىل أرحامهم، وإنام حاربناهم عىل عقوقهم، وقد دفت إيل  منهم دافَّ 

ا، فأحب أن تكتب هلم منشور أمان، فكتب هلم منشور أمان وأنفذه ا ومل يكثروا مجعا سالحا 

 .(2)«عيل  وعنده بضع وثامنون حرمة لبني أميةبن  سليامنإليهم، فامت 

َفِرْحنا بمصري األمر عن شعوره املتناقض بقوله:  الذهبيخ اإلسالم اإلمام ولقد عرب مؤرِ 

                                                 
 .1/111د. فاروق عمر: العباسيون األوائل  (1)

 .5/229ابن عبد ربه: العقد الفريد  (2)
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ألهنم من آل البيت(، ولكن واهلل ساءنا ما جرى ملا جرى من سيول  العباسإليهم )أي لبني 

 .(1)ونالدماء، والسبي، والنهب، فإنا هلل، وإنا إليه راجع

 ويبقى هنا السؤال الكبري:

؟ أمل تكن رضورة قيام أن يفعل غري هذا مع األمويني عيلبن  عبد اهللهل كان يملك 

الدولة حتتم عليه القضاء عىل كل نقاط القوة ومنافذ اخلطر األموية وإال تعرضت الدولة 

 عيلبن  عبد اهللللثورة املضادة واالنقالب الثاين الذي يفشل حركتها؟ ماذا كان بوسع  الوليدة

أن يفعل مع األمويني إال هذا ليقطع آخر أمل ألي طموح يف استعادة األوضاع وإرجاع 

 األيام إىل سابق عهدها؟

، ا رحياما ا، متواضعا ا منترصا فاحتا  مكةإىل  ملسو هيلع هللا ىلصيف مثل هذه املواقف نتذكر دخول النبي 

 َل َخ دَ  نْ مَ » ا يف الناسومعلنا  «.اءُ قَ لَ الط   مُ تُ نْ أَ وا فَ بُ هَ اذْ » :ا أعداءهمناديا « اليوم يوم املرمحة» شعاره

. ومع «.نٌ آمِ  وَ هُ فَ  انَ يَ فْ  ُس يِب أَ  ارَ دَ  َل َخ دَ  نْ مَ ، وَ نٌ آمِ  وَ هُ فَ  هُ ارَ دَ  َل َخ دَ  نْ مَ ، وَ نٌ آمِ  وَ هُ فَ  امَ رَ احْلَ  َت يْ بَ الْ 

ذلك فثمة قائمة سوداء مطلوب قتلهم يف حدود العرشة ملا يمثله هؤالء من الغدر ونكث 

 العهد فمن هاهنا ُيتوقع اخلطر!

مل حيصل عىل اهلدوء واألمان بام أشاعه من مقاتل، بل سيأيت بعد قليل  عيلبن  عبد اهللإن 

التي انتفضت عليه من بعد ما كانت قد  الفراتية واجلزيرة الشامكيف عانى من ثورات 

مال واألحالم التي تعلقت هبا من استسلمت له، كام أن ما فعله أزال عن الدولة العباسية اآل

نرش العدل وإعادة سرية الراشدين الصاحلني، وكل هذا وفَّر األجواء اخلصبة لثورات 

والعلويني والطموحني  ومتردات يف كل أنحاء العامل اإلسالمي ومن سائر األطياف: اخلوارج

بالثورة.. ستعاين الدولة العباسية طوال أراد اإلصالح وتغيري احلال  نْ املغامرين وكل مَ 

عمرها أشكاال شتى من التمردات والثورات التي قامت بدورها إلقرار العدل وتصحيح 

املسار، ودفعت الدولة ثمنا يف غاية الفداحة يف كل موقف منها، وقد كان يمكن جتنب القسم 

أول أمرها، واحتاطت األعظم من كل هذا لو أن الدولة أقرت العدل ومل تسفك الدماء يف 

ا سواء أكانوا من أمراء بيت اخلالفة أو من قادهتم الذين يمثلون خطرا  عىل األمويني

 العسكريني ومواليهم.

                                                 
 .6/55الذهبي: سري أعالم النبالء  (1)
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أن يتوقف عن هذا السلوك الدموي املثري إىل نفسه اضطر بعد قليل  عيلبن  عبد اهللإن 

للمزيد من األحقاد والثورات والدماء، وسيقدم العفو ويعطي األمان حتى تستقر له البالد 

تتمنى أيامهم من  ت عليه بعدما رأت جربوته فعادت بالرأي واهلوى إىل األموينيضالتي انتف

 جديد عىل النحو الذي سنراه.

ة والرضورة الستقرار احلكم يَّ أمر يف غاية األمهِ إن حتطيم مراكز قوى العهد القديم 

 اجلديد، لكن املذابح والدماء واجلربوت الشديد ليست الطريق الصحيح نحو هذا اهلدف!

وغاية املقبول هو أن ينفذ القانون باحلسم واحلزم يف مثل هذه الظروف وأال ُيلجأ إىل 

فيام بعد حني سأله عمه  عفر املنصورأبو جاحللم والعفو والصفح، وذلك هو األقرب ملا قاله 

: ألن املنصورلقد هجمت بالعقوبة حتى كأن ك مل تسمع بالعفو! قال » :عيلبن  عبد الصمد

مل ُتْغَمد سيوفهم، ونحن بني الناس قوم قد رأونا  أيب طالبمل َتْبُل رممهم، وألن آل  بني أمية

أمس ُسوقة، واليوم خلفاء فليست متتهن هيبتنا يف صدورهم إال بنسيان العفو واستعامل 

 .(1)«العقوبة

 حممدبن  مروان نهاية

، ، وبالتحديد عند هنر أيب فطرسفلسطنييف  حممدبن  مروانحني كان  دمشقسقطت 

أن  العباسا للشام، وأتى التكليف من أيب أمريا  عيلبن  عبد اهلل، وبقي مرصفواصل هربه إىل 

، ومعه مرصومن بعدها يف  فلسطنييف  حممدبن  مروانيف قيادة مطاردة  عيلبن  صالحيستمر 

 .(2)املوصيل إسامعيلبن  يتقدمه عامر املوصل، وجيش من قوة يقودها أبو العون

، وكذلك من نية، وهم من احلانقني عىل األموينيهذه القوة التي يتكون أغلبها من اليام

وكانوا من خصومه، دليل عىل حسن سياسة  حممدبن  مروانوهم الذين خذلوا  املوصلأهل 

هم بمثل هذه املهامت ، فهو من ناحية يكافئهم ويقوي مركزهم بأن يعهد إليالعباسأيب 

الكبار، ومن ناحية أخرى يستفيد من اخلصومات القديمة يف توجيه أكثر الناس عداوة للقيام 

ةب  عىل خري وجوهها. املهمَّ

                                                 
 .32/331ابن عساكر: تاريخ دمشق  (1)

 .136، 135، واألزدي: تاريخ املوصل ص1/355الطربي: تاريخ الطربي  (2)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

237 

 النيلوالصحراء الرشقية ثم عرب هنر  سيناء، فعرب مرصيف هربه فتجاوز إىل  مروان استمرَّ 

ا يف أثره بكل اإلرصار، ووقعت أحيانا  عيلبن  ، وصالُح الضفة الغربيةإىل اجليزة عىل 

كان النرص فيها للعباسيني، ثم  مع فرق من األمويني مناوشات بني فرق من العباسيني

مع جمموعة من فرسانه  حممدبن  أن توقع بمروان إسامعيلبن  استطاعت رسية يقودها عامر

، ومُحَِل مرصمن صعيد  (1)«بوصريأ»قرية  يف حممدبن  مروانرت بينهام معركة ُقتل فيها افد

، وكان العراقيف  أيب العباس السفاحالذي أرسل به إىل  الشاميف  عيلبن  عبد اهلل رأسه إىل

 .(2)هـ(132ذي احلجة من  23مقتله )

 ت الدولة األموية الكبرية.. إىل األبد!انته حممدبن  مروانوبمقتل 

خني نفسه فقد كان الرجل القوي يف األيام األخرية، وكثري من املؤرِ  حممدبن  مروانوأما 

 ا الستطاع إطالة عمره عىل أنه لو توىل الدولة يف وقت قبل هذا حني كانت أكثر عافية

 وثوب الدولة قد هتلهل حتى وصلت االنقسامات لبيت اخلالفة  سعاتَّ ولكن اخلرق قد 

وبطلهم العسكري الكبري  األمويني فارسا، ولو كان متوليه هو اإلصالح ممكنا  دْ عُ يَ نفسه فلم 

 .حممدبن  مروان

وعمره ستون سنة قضاها يف حروب متصلة، بعد خالفة مل تكمل  حممدبن  مروانقتل 

ا، وقد كان وأرمينية أذربيجانست سنوات، بعد والية  لكثري من الفتوحات قاتل فيها  قائدا

، ووصف بأنه كان ال ُيفارق الغزو يف سبيل اهلل، وقد والقوقاز آسياواخلرز يف مناطق  الرتك

ا، ذا مهابة، كثري املروءة وكثري العجب، ا حازم الرأي، رزينا مقداما  الا ا بطكان عايل اهلمة شجاعا 

وكان عنه باجلهاد،  الا اللهو والطرب وسامع األناشيد غري أنه كان منشغ وفيه كرِْب، وكان حيب  

 ا.ا وبليغا ا باألسفار، وكان أديبا شغوفا 

ه َأَمٌة كردية، ويبدو أنه ورث منها مالحمها، فقد كان أبيض مرشبا  حمرة، أزرق بكانت ُأم 

العينني، كبري اللحية، ضخم اهلامة، وكان ذا قلب عاشق، ُروِي أنه يف هروبه األخري كتب 

 قال فيه:ا جلاريته ينبض بحبها وشوقه إليها را مؤثِ ا شعرا 

                                                 
 سطى يف حمافظة بني سويف.اتتبع مركز الو (1)

 .356، 1/355ربي ، والطربي: تاريخ الط332، وابن قتيبة: املعارف ص115بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)
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رْبِ َما َأَرى  َوَما َزاَل َيْدُعويِن إىَِل الصَّ

 

ِذي َلَك يِف َصْدِري   َفآَبى َوُيْدنِينِي الَّ

 
ا َأْن َتبِيتِـــي َوَبْينَنَـــا  َوَكـــاَن َعِزيـــزا

 

 ِحَجاٌب َفَقْد َأْمَسْيِت ِمنِي َعىَل َعرْشِ  

 
ـــا وَ  ـــاْعَلِمياهللَِوَأْنَكامُهَ ـــِب َف   لِْلَقْل

 

ُت َعـىَل َشـْهرِ إَِذا ِزدْ    ُت ِمْثَلْيَها َفرِصْ

 
ـــَذْيِن وَ  ـــْن َه ـــُم ِم ـــياهللَِوَأْعَظ نِ   َأنَّ

 

ْهرِ   ــَأْن اَل َنْلَتِقــي آِخــَر الــدَّ  َأَخــاُف بِ

 
ةٍ  يِك اَل ُمْســَتْبِقياا َفــْيَض َعــرْبَ

 َســَأْبكِ

 

ـرْبِ   ـرْبِ َعاِقَبـَة الصَّ َواَل َطالِباا بِالصَّ
(1) 

 
ر، فلقب احِلاَمر قال البعض لقلة عقلهباحِلاَمر أ مروانوُلِقب  و احلاَمَّ

مجاهري أنَّ  إالَّ  ،(2)

: فالن أصرب من احلامر يف احلرب، وقد كان خني عىل أهنا تشبيه لشجاعته عىل قول العرباملؤرِ 

ه ال تلني له قناة وال تفرت له عزيمة يف حماربة اخلارجني عليه وكان يصرب عىل مكار مروان

احلرب، أو عىل عادة العرب أن تسمي كل مائة عام محار نسبة إىل محار العزير الوارد يف القرآن 

، ثم تعقب (3)أن يكمل به املائة عام الذي قارب ملك بني أمية مروانفجاء ذلك يف  ،الكريم

اهذه الروايات التي تلقبه هبذا ورصح بضعفها  طاهر الربزنجيبن  حممد وأرجع  مجيعا

اعون يف  شيوعها إىل أن تدوين هذه الفرتة كان يف عرص العباسيني فزاد اإلخباريون والوضَّ

 .(4)خنيالروايات ما ليس فيها وقد انعكس هذا يف مؤلفات املؤرِ 

 ، يف بدايته كان النرص الكبري لقحطبةهو عام النهاية لبني أمية هـ، 132لقد كان عام 

، ومل يمض آخره إال وقد ُقتِل آخر الكوفةوسقوط  هبريةبن  عمربن  يزيدالطائي عىل 

 لفائهم وخرية فرساهنم وانقضت دولتهم!خ

لدى خروجه قبل مخس سنوات من هذا  حممدبن  مروانما أبعد الذي كان يرنو إليه 

الذي صار إليه، لقد حشد جنده وتأهب ألن يكون خليفة قويا يعيد للدولة شباهبا، وسار من 

ليعدل ميزان الدولة، وخاض يف هذا احلروب وسفك الدماء وقاتل حتى  دمشقإىل  أرمينية

                                                 
 – 6/31وما بعدها، والذهبي: سري أعالم النبالء  53/319، وابن عساكر: تاريخ دمشق 121بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 .51، 11/51، وابن كثري: البداية والنهاية 33

 .2/322ابن حبان: الثقات  (2)

 .6/31الذهبي: سري أعالم النبالء  (3)

، ونحن نسِلم له نقده يف السند شاكرين تتبعه وجمهوده، أما نقده 5/19زنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي بن طاهر الرب حممد (4)

 للمتن فال نوافقه فيه ألسباب ليس هذا حمل تفصيلها.
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ارتقى كريس اخلالفة، فام هو إال وكأنه وقع يف الفخ! فتهاطلت عليه اهلموم والثورات فام يفيق 

الذين فشت فيهم العصبية،  الشاممن أحدها إال ليسقط يف أخرى، مع انقسام بني أهل 

 وانقسام يف بيت اخلالفة نفسه.. 

أم أن رجل احلرب مل يكن موفقا يف السياسة؟ اختلف  مروانهل كان األمر أكرب من 

ية اهنيار مسئولال يتحمل وحده  مروانخون يف إجابة هذا السؤال، عىل أن اليقني فيه أن املؤرِ 

ا ومتسارعا إىل حد مدهش، وحتى هزيمتها األخرية بدت الدولة التي بدا تراجعها مفاجئ

 حمرية كذلك!

احلادي عرش عىل  يقول املسترشق دانيال دانيت: حينام وقف قسطنطني احلريةوعن هذه 

إن هناية الدولة البيزنطية كانت بينة وواضحة م ف1153مارس  25يف ليلة  القسطنطينيةأسوار 

وجيشه يف  ا ملروان الثاينإال بمعجزة، ولكن مل يكن واضحا  املدينةومل يكن هناك وسيلة إلنقاذ 

[ بأهنم سيخوضون معركتهم الفاصلة، فلقد كان جيش م ]موقعة الزاب351صباح يناير 

ا يف كل الثاين منترصا  مروانثر عددا وكان هناك وفر يف املال والعدة والغذاء، وكان أك مروان

، ومل يكن هناك ]يف هذه اللحظة[ هتديد خارجي أو ثورة داخلية، حروبه السابقة ضد اخلوارج

كل قواه دون أن يكون هناك أي  كان قد عبَّأ وهكذا فإن اجليش األموي يف معركة الزاب

يعزوها لسوء  أن إالَّ  وال جيد تشتيت لقواته الضاربة. ثم حيتار دنيت يف تفسري هزيمة األمويني

 .(1)اا بأنه ليس السبب املقنع أيضا ة العسكرية ملروان معرتفا اخلطَّ 

نفسه، ذلك  مروانحرية أخرى عن  ونضيف إىل حرية دانيت عن هزيمة األمويني

الفارس الذي عاش حياته كلها بني احلرب والرضب والقتل، ثم صمد صمودا مثريا للدهشة 

واإلعجاب منذ أن توىل اخلالفة أمام ثورات الرشق والغرب، وظل يقيم احلج حتى عام 

 أرمينية فارسبإقدامه وفروسيته، وهو  خ فيام نعلم عن الشهادةهـ(، وال يشذ مؤرِ 131)

كيف بمثل هذا الرجل أن ينهار هكذا فجأة بعد معركة  - أذربيجانوفاتح األنحاء الكثرية يف 

، ومن غري دمشقأن يتحصن يف  -نا من معلوماتحسب ما لدي-، وقد كان بإمكانه الزاب

لكان قد حقق نتائج أفضل ال  مرصشك فإنه لو حتصن فيها مع جيشه بدال من أن هيرب إىل 

                                                 
 .13، 16د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص (1)
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صمدت فرتة أمام احلصار، ولو ركزنا عىل رواية اهنيارها بعد طلب األمان  دمشقسيام وأن 

، ثم إن ما معاويةبن  الوليدت التي وفرها ان سيطول مع االستعدادلتوقعنا أن صمودها كا

يوحي بأن القوم قد َفتَّ يف عزمهم  بعد ذلك من ثورات متعددة ضد العباسيني الشامشهده 

ان بينهم فلربام كانوا خلفه أمام هذه املوجة السوداء التي ستنزع عن هروب اخلليفة، وأنه لو ك

 ية اإلسالمية.اإلمرباطورمكانتها كعاصمة  الشام

أبو جعفر وتبقى يف النهاية شهادة اخلصم أصدق ما يقال يف خصمه، لقد شهد له 

 .(1)«سه وأعفه عن الفيءما كان أحزمه وأسو مروانهلل در » بقوله: املنصور

 واجلزيرة الشام ثورات

، فاألمر يف حممدبن  مروانالذين قتلوا  جيري لصالح العباسيني مرصلئن كان األمر يف 

، وبدا وكأنه يف مأزق عيلبن  عبد اهللعىل  الشامذلك، فلقد ثارت مدن كان عىل عكس  الشام

 كبري..

ونسائه ال ليشء إال  عبد امللكبن  مسلمةجاء مائة ومخسون فارسا للقبض عىل أوالد  

فجمع من تبعه وقتل هؤالء الفرسان  (2)الكوثربن  ألهنم أمويون، فأخذت النخوة أبا الورد

 .(3)بفعل انضامم أهلها إليه قنرسين، وإذا هبذه احلركة تتحول إىل ثورة يف العباسيني

بقيادة  وحوراننة يوالبث البلقاءيقاتل ثورة أخرى يف  الشامأمري  عيلبن  عبد اهللوكان 

 قنرسينلقتال ثورة  الا مرة ليعود شامبن  املزي، فاستطاع عقد هدنة مع حبيب مرةبن  حبيب

ثم  بدمشقفمر  -والبثينة والبلقاء حوران أخطر بكثري من فهي بحكم املوقع اجلغرايف -

عليه  دمشقحتى ثار أهل  محصووصل إىل  دمشق، وما إن خرج من قنرسينجتاوزها إىل 

لغضبهم من أفعال أتباعه فقتلوا نائبه عليها وهنبوا متاعه غري أهنم حافظوا عىل حريمه فلم 

 .(4)ما استنكفوه منه ومل يعاملوه باملثل يفعلوا

                                                 
 .5/536الذهبي: تاريخ اإلسالم  (1)

بن خالد القرسي يف دمشق وثورة  بن حممد، وهو الذي أهنى ثورة يزيد هذا كان من قادة مروانلعل القارئ مل ينس أن أبا الورد  (2)

 بن نعيم اجلذامي يف فلسطني. ثابت

 .353، 1/356الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/353الطربي: تاريخ الطربي ، و335، 9/333البالذري: أنساب األرشاف  (4)
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عـىل تقـديم واحـد مـن  محـصقد اتفقوا مـع أهـل  قنرسينوعىل اجلهة األخرى كان أهل 

، وكـانوا نحـوا مـن أيب سـفيانبن  معاويةبن  يزيدبن  عبد اهللبن  حممدهو أبو  البيت األموي

ــ ا، واســتطاعوا بالفعــل هزيمــة جــيش عبــايس بعــث بــه الســفاح بقيــادة عمــه عبــد أربعــني ألفا

القـادم  عـيلبن  عبد اهلل، فانسحب اجليش املنهزم متفرقا حتى انضم إىل جيش عيلبن  الصمد

بن  عبد اهللمن اجلنوب، ودار قتال شديد كاد أن هيزم فيه اجليش العبايس لوال ثبات وصمود 

اللذْين قاتال حتى التف حوهلام اجليش من جديد وبدأت كفـتهم تزيـد،  قحطبةبن  ومحيد عيل

ا- وعىل اجلانب اآلخر ثبت يف مخسامئة من فرسانه حتى ُقتلوا عـن  الكوثربن  أبو الورد -أيضا

.. وكانـت املعركـة يف آخـر الشاموانتهت بذلك قلب ثورة  ،السفياين حممدآخرهم وهرب أبو 

 .(1)هـ 132ذي احلجة عام 
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ن للعباسيني ىأبفكأن هذا العام   !الشاميف  أن ينتهي إال وقد َمكَّ

كـل املـدن  صالحنه إإذ  ؛درك خطأه يف األخذ بالشدة والعنفأ عيلبن  عبد اهللويبدو أن 

ن أهـل  ا عادالتي ثارت عليه وأمنها ومل يعاقب أحدا  إىل البيعـة بعـد أن كـان مـن الثـائرين، فـَأمَّ

ن أهلها  دمشق، ثم عاد إىل قنرسين ـا،التي كان الثائرون فيها قد هربوا وتفرقوا فَأم  وعـاد  أيضا

 .(1)إىل سلطة العباسيني الشام

، إذ ثار أهلها وحارصوا (2)اجلزيرةكانت قد امتدت إىل خارجه حيث  الشامإال أن ثورة 

؛ حتى وحاجر قرابة الشهرين، وامتدت الثورة إىل قرقيسيا والرقة نائب السفاح يف حران

)التي ما زال فيها  من اجليش الذي حيارص مدينة واسطأن يبعث بفرقة إىل اضطر السفاح 

مع قوة أموية( ملواجهة هذه الثورة، وقد استطاع اجليش فك احلصار  هبريةبن  عمربن  يزيد

احتدوا قبل ذلك مع طائفة و الرهاعن حران وأجرب الثوار عىل االنسحاب إىل الشامل حيث 

 يف عدة وقعات ثم انسحبوا منهزمني حتى جتمعوا يف سميساط وقاتلوا العباسيني من اخلوارج

الذي كان قد انتهى من أمر  عيلبن  عبد اهللفبعث السفاح إىل عمه ا، وقد بلغوا ستني ألفا 

أن يسري بجيشه نحو سميساط، فاجتمعت اجليوش العباسية عند سميساط ورضبت  الشام

العقييل يستند يف ثورته هذه إىل البيعة  مسلمبن  إسحاق اجلزيرةحوهلا احلصار. كان قائد ثورة 

طلب األمان، فأعطاه  حممدبن  مروان، فلام بلغه خرب مقتل حممدبن  التي أعطاها ملروان

 .(3)اجلزيرةالعباسيون هذا األمان، وانتهت بذلك ثورة 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 1/353الطربي: تاريخ الطربي  (1)

عىل ما ُيعرف باجلزيرة الفراتية، وهي األرض الواقعة بني « اجلزيرة»يف سياق التأريخ هلذه املنطقة الواقعة شامل العراق، تطلق كلمة  (2)

 هنري دجلة والفرات.

 .359، 1/355الطربي: تاريخ الطربي ، و1/153البالذري: أنساب األرشاف  (3)
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 واسط سقوط

ن ب احلسنأخو اخلليفة ومعه  أبو جعفرحُمارَصةا بجيش عبايس يقوده  ظلت واسط
، وقد تفاءل ابن هبرية ، وقد طال احلصار عىل واسط ملناعتها ولقوة ومهارة ابن هبريةقحطبة

بن  حممدكام سعى ملراسلة واحد من العلويني وهو  واجلزيرة الشامبالثورات التي اندلعت يف 

بشق صف  وقصد من ذلك إىل مضايقة العباسيني، (1)ومبايعته باخلالفة احلسنبن  عبد اهلل

املحبني لوالية آل البيت إذ هم أشد حبا للعلويني من العباسيني بطبيعة احلال، كام قصد هبذا 

 واسط من اليامنية وراءه. مجع أهل

بالتواصل  -بوصية من السفاح- أبو جعفر هلذه املحاوالت فقام نييقظ وكان العباسيون

، وطمأهنم وأغراهم حتى (2)«السلطان سلطانكم والدولة دولتكم» مع اليامنية ورصح هلم:

فلم  حتى جتنبت اليامنية القتال، وجتنبته تبعا لذلك القيسية يف شق الصف داخل واسط حنج

الصعاليك والفتيان. ثم كانت القاصمة  إال يف القتال آخر أيام احلصار أحد مع ابن هبرية يبَق 

واستتباب األمور  واجلزيرة الشامثم انتهاء الثورات يف  حممدبن  مروانحني وصل خرب مقتل 

 .(3)، فحينها سعى ابن هبرية يف طلب الصلحالعباسلبني 

هنضوا إلينا بجامعتهم فجعلنا  أبو جعفرملا جاءنا » :الا يروي أحد املحارَصين ما حدث قائ

 احلسنوشهر رمضان وشواال، فجاءنا  ، فكنا يف القتال شعبانمرواننقاتلهم حتى أتتنا هزيمة 

يف آخر شوال فقال: إىل من متدون أعناقكم؟ ما بقي أحد إال وقد دخل يف طاعة  ابن قحطبة

أمري املؤمنني، لكم عهد اهلل وميثاقه إنكم آمنون عىل كل يشء ِقَبَلنا. ثم أصبحنا الغد فأتانا 

بن  قاسحإثم جاءنا  نوفل اهلاشميبن  فقال مثل ذلك. ثم جاءنا احلارث خزيمةبن  خازم

وذلك يف  ؛اا صلحا فقال: القوم يعطونكم ما تريدون فاكتتبنا بيننا وبينهم كتابا  العقييل سعيد

عىل رأس أمره مع  القعدة سنة اثنتني وثالثني ومائة عىل ما شئنا عىل أن ابن هبريةأول ذي 

امخس مائة من أصحابه ينزل مخسني  ت فإن شاء حلق فإذا متَّ  ؛ال يبايع مدينة الرشقية يوما

 .(4)«يف أيدينا فهو لنا، ففتحنا األبوابوما كان  ،وإن شاء دخل فيام دخل فيه الناس ،بمأمنه

                                                 
 .3/311، وابن اجلوزي: املنتظم 1/363الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .2/311ابن قتيبة )منحول له(: اإلمامة والسياسة  (2)

 وما بعدها. 1/361الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .113بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)
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تم له األمان بإذن من السفاح، وظل ابن  أيب جعفرو وبعد مراسالت كثرية بني ابن هبرية

املبذولة له مدققا فيام قد يكون من ثغرات يستحل هبا  (1)هبرية ينظر يف وثيقة األمان

                                                 
والباطلة التي تفرتي عىل الصحابة  ده إال يف مصدرْين شيعينْي امتآل بالروايات الضعيفةمل نجونص الوثيقة ضعيف متهالك،  (1)

وأم املؤمنني، ومبالغات يف الرواية والتشنيع، ومها: اإلمامة والسياسة وهو الكتاب املنحول لإلمام ابن قتيبة، وكتاب الفتوح 

عىل هذه املبالغات فنقلنا هذا  أردنا أن نسوق للقارئ مثاالا  البن األعثم الكويف الشيعي الذي ضعفه املحدثون واهتموه، وقد

 :النص لوثيقة األمان التي أعطاها املنصور البن هبرية

بن هبرية ومن معه من أهل الشام والعراق وغريهم يف مدينة  ليزيد ويل أمر املسلمنيبن عيل أيب جعفر  بن حممد هذا كتاب من عبد اهلل»

واملعاهدين ومن معهم من وزرائهم: إين أمنتكم بأمان اهلل الذي ال إله إال هو الذي يعلم رسائر العباد واسط وأرضها من املسلمني 

وضامئر قلوهبم ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور وإليه األمر كله، أمانا صادقا ال يشوبه غش وال خيالطه باطل، عىل أنفسكم 

برية ومن أمنته يف أعىل كتايب هذا بالوفاء بام جعلت هلم من عهد اهلل وميثاقه الذي بن ه بن عمر وذراريكم وأموالكم، وأعطيت يزيد

واثق به األمم املاضية من خلقه وأخذ عليهم به أمره عهدا خالصا مؤكدا وذمة اهلل وذمة حممد ومن مىض من خلفائه الصاحلني وأسالفه 

االحتقار هبا، وهبا قامت السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها الطيبني التي ال يسع العباد نقضها وال تعطيب يشء منها وال 

بن مريم وذمة إبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب ا وأشفقن منها تعظيام هلا، وهبا حقنت الدماء، وذمة روح اهلل وكلمته عيسى

ق وملن معك من املسلمني وأهل الذمة بعد واألسباط وذمة جربيل وميكائيل وإرسافيل وأعطيتك ما جعلت له من هذه العهود واملواثي

بن حممد أمري املؤمنني أعز اهلل نرصه وأمر بإنفاذه لكم وريض به وجعله لكم وعىل نفسه وتسليم  استثامري فيام جعلت لك منه عبد اهلل

ليك حد وال تؤاخذ بذنب ذلك من قبله من وزرائه وقواده وأنصار احلق من شيعته من أهل خراسان فأنت وهم آمنون بأمان اهلل ليس ع

أتيته وكنت عليه يف خالف أو مناوأة أو قتل أو زلة أو جرم أو جناية أو سفك دماء خطأ أو عمدا أو أمر سلف منك أو منهم صغريا أو 

ة الرشقية كبريا يف رس أو عالنية وال ناقض عليك ما جعلت لك من أماين هذا ومل أخنك فيه وال ناكث عنه وأذنت لك يف املقام يف املدين

ا أنت ومن سألته أن يؤذن له يف املسري معك ومن تبعك ا مكلوءا ا مطمئنا إىل األجل الذي سألت ثم اسلك حيث بدا لك من األرض آمنا 

وأهل بيتك واخلمس مئة رجل عىل ما سألت من دواهبم وسالحهم ولباس البياض ال خيافون غدرا وال إخفارا بك حيث أحببت من 

لنا بر أو بحر وانزل حي ث شئت من األرض إىل أن تنتهي إىل منزلك من أرض الشام فأنت آمن بأمان اهلل ممن مررت هبم من ُعامَّ

ومساحلنا )أي: رشطتنا( ومراصدنا ليس عليك يشء تكرهه يف رس وال عالنية ولك اهلل الذي ال إله إال هو ال ينالك من أمر تكرهه يف 

يف أماين الذي ذكرت لك غشا وال خديعة وال مكرا وال يكون مني يف ذلك دسيس  ساعة من ساعات الليل والنهار وال أدخل لك

بيشء مما ختافه عىل نفسك وال خديعة يف مرشب وال مطعم وال لباس وال أضمر لك عليه نفيس إىل ارحتالك من مدينة واسط إىل 

والنهار أحببت فاطمئن إىل ما جعلت لك  دخولك عىل عسكري والغدو والرواح إذا بدا لك والدخول أي ساعات من ساعات الليل

من األمان والعهود واملواثيق وثق باهلل وبأمري املؤمنني فيام سلم منه وريض به وجعلته لك وملن معك عىل نفيس ولك عيل الوفاء هبذه 

له كتابا مبينا ال يأتيه الباطل من بني العهود واملواثيق والذمم أشد ما أخذه اهلل وحرمه وما أنزل اهلل تبارك وتعاىل عىل نبيه حممد  فإنه جع

عليه كتايب هذا من  ئيديه وال من خلفه ونورا وحجة عىل العباد حتى ألقى اهلل وأنا عليه وأنا أشهد اهلل ومالئكته ورسله ومن قر

سألت وال يغادر منها املسلمني واملعاهدين بقبول هذه العهود واملواثيق وإقراري هبا عىل نفيس وتوكيدي فيها وعىل تسليمي لك ما 

يشء وال ينكث عليك فيها  وأدخلت يف أمانك هذا مجيع من قبيل من شيعة أمري املؤمنني من أهل خراسان ومن ألمري املؤمنني عليه 

طاعة من أهل الشام واحلرب وأهل الذمة وجعلت لك أن ال ترى مني انقباضا وال جمانبة وال ازورارا وال شيئاا تكرهه يف دخولك عيل 

ا معك أمر يكرهه وأذنت لك وهلم يف املسري واملقام وجعلت هلم أمانا صحيحا وعهدا وثيقا وإن عبد إىل مفارقتك إياي وال ينال أحدا 

ا من املخلوقني إن نقض ما جعل لكم يف أمانكم هذا فنكث أو غدر بكم أو خالف إىل أمر تكرهه أو تابع عىل خالفه أحدا بن حممد  اهلل

أو أضمر لك يف نفسه غري ما أظهر لك أو أدخل عليك شيئاا يف أمانه وما ذكر لك من تسليم أمري املؤمنني أو التامس يف رس أو عالنية 

اخلديعة واملكر بك وإدخال املكروه عليك أو نوى غري ما جعل لك من الوفاء لك به فال قبل اهلل منه رصفا وال عدال وهو بريء من 

ني ويتربأ من طاعته وعليه ثالثون حجة يمشيها من موضعه الذي هو به من مدينة واسط إىل بيت اهلل بن عيل وهو خيلع أمري املؤمن حممد

احلرام الذي بمكة حافيا راجال وكل مملوك يملكه من اليوم إىل ثالثني حجة برشاء أو هبة أحرار لوجه اهلل وكل امرأة له طالق ثالثا 

و غري ذلك فهو صدقة عىل املساكني وهو يكفر باهلل وكتابه املنزل عىل نبيه واهلل عليه بام وكل ما يملكه من ذهب أو فضة أو متاع أو دابة أ

 .وما بعدها 2/311اإلمامة والسياسة «. وكفى باهلل شهيدا وكد وجل عىل نفسه يف هذه األيامن راع وكفيل
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اويشاور العلامء يف ذلك، ظل هذا أربعني بعدئٍذ  قتله العباسيون حتى اطمأن فاستسلم هو  يوما

 .(1)ومن معه

، وقد أدى فيها أداءا بارعا، شهد له أبو جعفروكان هذا احلصار أول معركة كبرية يقودها 

 سمعت به يف سلم أمكر وال أبدع يف حرب وال قط   الا ما رأيت رج» نفسه بقوله: به ابن هبرية

فجهدنا  ؛ لقد حرصين يف مدينتي تسعة أشهر ومعي فرسان العرباملنصورا من ظا تيق   وال أشدَّ 

نكرسه به فام هتيأ ولقد حرصين وما يف رأيس )شعرة(  شيئااكل اجلهد أن ننال من عسكره 

 .(2)«بيضاء فخرجت إليه وما يف رأيس )شعرة( سوداء

ـ أيب جعفـر املنصـورعـىل  َيْقـُدم ظل ابـن هبـرية ا يف حاشـيته وفرسـانه فكـانوا يبلغـون ألفا

هـذا لفـرتة ثـم أمـره أال يـأيت إال يف حاشـيته فكـان يأتيـه يف ثالثـني  أبو جعفـروثالثامئة، وقبل 

 م عىل اخلليفة هو نوع من الوالء يف عرف أهل ذلك الزمان!، وهذا القدو(3)، ثم يف ثالثةالا رج

، فهو الرجل القوي والعدو القديم، وكان ألح عىل اخلليفة بقتل ابن هبرية مسلملكن أبا 

إن الطريق » :هضد سياسة العفو ومنحازا إىل سياسة االستئصال، يدل عىل هذا قول مسلمأبو 

، كام يدل عليه (4)«السهل إذا ألقيت فيه احلجارة فسد ال واهلل ال يصلح طريق فيه ابن هبرية

األمان املبذول،  عىل الرغم منبقتل ابن هبرية  أبا جعفرأخاه  أبو العباسفعله كذلك، فأمر 

أبو فقتله وأرص عىل هذا حتى هدد أخاه بأنه إن مل يقتله فسريسل من عنده من يفعل ذلك، 

أبا ، وقيل إن أيب مسلمرغم أنه الذي بذل له األمان، وقيل إن هذا كان عن مشورة من  جعفر

وقع يف يده حماولة أخرى من ابن هبرية ملراسلة العلويني ومبايعتهم عىل اخلالفة  العباس

 .(5)فيكون هبذا قد خرق عهد األمان املبذول به وحل قتله

ألنه مرضي  (6)وخاصته بقتل ابن هبرية يمة التميميخزبن  إىل خازم أبو جعفروعهد 

                                                 
 .1/363الطربي: تاريخ الطربي ، و332ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .1/526الطربي الطربي: تاريخ  (2)

 .1/363الطربي: تاريخ الطربي ، و331، 333الدينوري: األخبار الطوال ص (3)

 .1/363الطربي: تاريخ الطربي  (4)

. وتذكر 15، ود. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص1/363، والطربي: تاريخ الطربي 332ابن قتيبة: املعارف ص (5)

طربي أنه قتل التصاله بالعلويني ورواية ابن أعثم الكويف تقول بأنه أراد القضاء عىل الدولة دون أن روايات اليعقويب والبالذري وال

 يذكر اتصاال بالعلويني، عىل أن الروايات تتضارب إذا ما كان اتصاله بالعلويني )حممد النفس الزكية( قبل األمان أو بعده، ال سيام أنه

  قتله.لو بعد األمان فلامذا تردد أبو جعفر يف

 .335، 331، والدينوري: األخبار الطوال ص113بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (6)
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إن خازم ؛ حتى مثله، خشية من أن تبدأ قصة ثأر أو عصبية جديدة إن قتله رجل من اليامنية

اليامنية فيفخر  واهلل ما بدرت إىل قتل ابن هبرية إال خمافة أن يدفع إىل رجل من» نفسه قال:

 .(1)«علينا بقتله

، فلو مل يكن حقا أهنم وجدوا ا عىل العباسينيكان خطرا  وال شك يف أن وجود ابن هبرية

ا يف سياق سياستهم يف هذه الفرتة والتي قامت عىل استئصال نكثا منه للعهد لكان هذا طبيعي  

 حتى بأسلوب نقض العهد. ألموينيا

 اخلالل سلمة أبي نهاية

 ، وحانت حلظة دفعه ثمن خطئه القاتل!ثم جاء دور أيب سلمة اخلالل

ن باقي األيام شهدت بعض ومل يتوقف األمر عند حماولته تنصيب علوي يف اخلالفة، بل إ

، وثمة روايات تفيد أن أبا سلمة كان يتعاىل عىل توتر بني اخلليفة ووزيره أيب سلمةال

 ومها أهم  - (4)برمكبن  خلالد (3)، كام أن تولية اخلليفة ديواين اجلند واخلراج(2)اخلليفة

ا ملداراته دليل عىل ضعف الثقة يف أيب سلمة، لكنه فيام يبدو كان مضطرا  -دواوين الدولة

حتى لقد غضب أبو سلمة مرة حني بلغه عن اخلليفة يشء فأنكر اخلليفة ما أغضب  ؛وهتدئته

 .(5)«أنت جلدة وجهي كله» :أبا سلمة وقال له

 اخلراساين مسلمبأن يشاور يف هذا أبا  عيلبن  لكنه حني عزم عىل قتله أوصاه عمه داود

وا يف التخلص من قادهتم غري العباسيني أو ءبد فيظن أن العباسيني (6)لكيال يترسب القلق إليه

عالقة طيبة يف  وبني أيب سلمة أيب مسلمعىل األقل التخلص من املوايل، وقد كان بني 

ملواقعهام التنظيمية واتفاق كوهنام من املوايل، ومل تكن الدولة يف هذا الوقت حتتمل  (7)ظاهرها

، ال مسلمويف رجلها األقوى وهو أبو  خراسانانشقاقا فيها ال سيام يف جانبها األثبت وهو 

نفسه عىل اخلالفة مطالبا بدم أيب سلمة اخلالل،  مسلمئام بأن خيرج أبو سيام وأن ثمة احتامال قا

                                                 
 .1/119البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 .2/295ابن قتيبة )منحول له(: اإلمامة والسياسة  (2)

 وزاريت الدفاع واملالية. -بتعبري العرص احلديث–ومها  (3)

 .6/31ملطهر املقديس: البدء والتاريخ ، وا1/365الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .62ابن األبار: إعتاب الكتاب ص (5)

 .61اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (6)

 ال ننسى أن أبا مسلم رفض أي سلطة أليب سلمة اخلالل عىل فارس، بل وقتل الوالة الذين أرسلهم!! (7)
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 قد يكون مشاركا أليب سلمة يف الفكر ومياال إىل العلويني مسلموثمة احتامل آخر يفيد بأن أبا 

ا- من ُبدَّ  ال فكان أيب مسلموأن أبا سلمة مل يفعل ما فعل إال باستشارة أو تأييد من  -أيضا

ليشاور أبا  أبا جعفروميوله.. هلذا كله أرسل السفاح أخاه  أيب مسلمنفس استجالء حقيقة 

 .(1)يف هذا األمر مسلم

؛ من النفوذ واهليبة يف الدولة مسلمإن هذه اخلطوة بحد ذاهتا دليل عىل ما وصل إليه أبو 

 ه!إلي ىءحُيتمل أن يس شيئاان اخلليفة هياب أن يفعل إحتى 

من النفوذ  مسلم، وهو يعلم مدى ما بلغه أبو خراسانإىل  أبو جعفر املنصورذهب 

وهو أخو اخلليفة نفسه - أبا جعفر، وال أدل عىل ذلك من أن خراسانوالسطوة والسلطان يف 

وهو عىل وجل! وما إن  خراسانذهب إىل  -قداما وقوة شخصيةثم هو من هو شجاعة وإ

 أبا جعفربأن ال يدع  يف الطريق إليه إال وأرسل إىل وايل الِرِي  أبا جعفربأن  مسلمعلم أبو 

ا، وكذلك يف ا وحذرا خوفا  أبو جعفريريح بل يرسل به عىل الفور، وهو األمر الذي ازداد له 

أرسل إىل واليها أن يرسل به عىل الفور ألن نيسابور هبا حركة خوارج خُيشى منها  نيسابور

ونزل عن فرسه وَقبَّل يده، ثم  خارج مرو مسلم، ثم استقبله أبو أبو جعفرعليه، وهنا اطمأن 

م َقِدم وال ماذا يريد؟ ثم قدم عليه يف اليوم الرابع وتركه فيها ثالثة أيام مل يسأله في أنزله دارا

 . (2)باألمر أبو جعفرفأفىض له 

خشية أن يكون  إىل مرو أيب جعفرسارع يف توصيل  مسلمخني يقولون بأن أبا بعض املؤرِ 

ذاته ، وهو السبب أيب مسلمه بالناس مما يسحب من رصيد سلطان والتقاؤ خراسانمكوثه يف بالد 

 .(3)عىل التخلص من كل الشخصيات الكبرية املؤسسني للدولة العباسية مسلمالذي سيحمل أبا 

اإلمام وحماولة رصف األمر من خيانة  بام فعل أبو سلمة مسلمخيرب أبا  أبو جعفروما كاد 

ةبنفسه لتحمل هذه  مسلمللعلويني إال سارع أبو  وقال: أنا أكفيكموه، ودعا أحد جنده  املهمَّ

من ساعته فإذا وجد أبا سلمة  الكوفةوكلفه أن يسافر إىل  -الضبي أنسبن  وهو مرار-

، ودخل رسا إىل اخلليفة وأعلمه بمهمته، وملزيد من الكوفةإىل  نسأبن  فليقتله، فانطلق مرار

                                                 
 .1/359الطربي: تاريخ الطربي ، و1/155البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 .1/361، والطربي: تاريخ الطربي 156، 1/155البالذري: أنساب األرشاف  (2)

 .5/113حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (3)
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أن ُينادى يف الناس أن اخلليفة راٍض عن أيب سلمة، وزاد يف إكرامه  أبو العباسالكتامن، أمر 

ثم مل يلبث  -والكسوة أو اخلُْلَعة من مظاهر التكريم والرضا يف ذلك الزمن-وأعطاه وكساه 

 أن اخلوارج ، وأذاع العباسيونأنسبن  ة واحدة وُقتِل عىل يد مرارأبو سلمة بعد هذا إال ليل

 .(1)هم الذين قتلوا أبا سلمة

 ، قصة اجلهاد الطويل الذي اختتم باخلطأ القاتل!وهكذا انتهت قصة أيب سلمة

ئلة جيب أن ُينظر إليها بعمق بعيدا عن التفسري البسيط الذي يفرضه انتصار إال أن ثمة أس

هل كان خملصا اختلط عليه األمر فتعثر؟ هل خان األمانة التي وضعها بنو » ،العباسيني

 مدحممن آل  للرضايف يده؟ هل كان خمدوعا مع املخدوعني فظن أن األمر حقا  العباس

؟ هل كان أنانيا فأراد أن يبقى األمر يف يده ويعنِي حممدمن آل  الرضافحاول أن خيتار هو 

 .(2)«؟بمنصبه أليب سلمة  أنه مدينخليفة من العلويني حيس دائاما 

ال يرتبك يف قرار  ةيمكننا أن نستبعد أن مثله اختلط عليه األمر فتعثر، فمثل أيب سلم

مصريي فارق كهذا وهو رجل اخلطط والتدبري والسياسة! ويغلب عىل الظن أنه كان خملصا 

وإقامة دولة آل  فإن ما أنفقه من أمواله الكثرية ومن جهده البالغ يف إسقاط دولة األمويني

الذي مل يكمل الثالثني من عمره وفكر يف  العباسه ليخشى عىل الدولة مع أيب البيت ربام دفع

أن يأيت بأحد شيوخ العلويني وهم أقرب إىل قلوب الناس ووجداهنم من هذا الشاب من 

هم التي ؤومن حيث تاريخ النضال الطويل للعلويني ودما ،حيث السن والتجربة واخلربة

 اطر ربام خيتلط به ميزة أن يشعر اخلليفة العلوي أنه مدينسالت يف الثورات الكثرية، وهذا اخل

 بمنصبه أليب سلمة.

قبل كل هذا وبعده نقول: اهلل أعلم بالنوايا والنفوس! ولكن قراءة التاريخ ينبغي أن 

 تكون أكثر عمقا من احلكم باخليانة لدافع شخيص قوبل بالقتل!

 خراسان يف مسلم أبو

يف َبنَْدْين: تأسيس العهد اجلديد، وتأسيس  خراسانيف  أيب مسلميمكن تلخيص سياسة 

                                                 
 .1/361الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .3/16د. أمحد شلبي: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)
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سلطته املنفردة بال منافس، وقد سار يف كال اخلطني هبمة ورسعة وحسم جعلته يصل إىل 

 احلاكم أبو مسلم اخلراساينمل متض سنوات معدودة إال وكان ؛ حتى ما يمكنهدفه بأرسع 

 ، ال جترؤ حتى اخلالفة عىل عزله عنهام.. وتفصيل ذلك كالتايل:وفارس خراسانبأمره يف 

تدين له بالوالء، وقد سيطر أبو  خراسانأقوى أمراء الدولة، وكانت  مسلمكان أبو 

كان حمبوبا ومهابا  -مع هذا-بالقوة والسيف وحكمها بالرعب، غري أنه  خراسانعىل  مسلم

ا- خراسانعند أهل  ملا له من طاقات ومواهب الزعامة وملا أنجزه من بطولة يف إسقاط  -أيضا

ذكيا وفطنا وعارفا بأن نسبته إىل  مسلماهلاشميني، وقد كان أبو  وإقامة دولة دولة بني أمية

املوايل وأصله الفاريس جيعل الكثري من اخلراسانيني يطمئنون إليه بعد دولة كانت تتميز عليهم 

 بنسب العروبة!

 .(1)، ونقش اسمه عىل النقودحممدسيف آل و حممدوأمني آل  حممدوقد تلقب بأمري آل 

والتخلص من رجال العهد القديم، « التطهري» تنفيذ خراسانه يف وكان أول ما بدأ ب

حتقيقا لعدة أهداف: ترسيخ احلكم وإقرار سلطان وهيبة العهد اجلديد، وتقربا من أهل املظامل 

 .يف العهد السابق، وختلصا من مراكز اخلطر املحتمل

، ثم بدأ يف تعقب أول دخوله مرو سيارن ب نرصمع أتباع  -كام ذكرنا سابقا-لقد بدأ هبذا 

حتى  سياربن  نرص، وهو الثائر العلوي الذي حاربه عيلبن  زيدبن  حييىومطاردة قاتيل 

أنزل جسده  خراسانعىل  مسلمهزمه وقتله ثم صلبه، فبقي جسده مصلوبا، فلام استوىل أبو 

وكفنه وصىل عليه ثم بدأ محلة مطاردة من شارك يف قتله، واستخرج أسامءهم من السجالت 

 .(2)ا أساء إىل أهلهكان ميتا  نْ ومَ  ،ا قتلهكان حي   نْ والدواوين فمَ 

ا، فارسيسيطر عىل  مسلموكان أبو  وقد ذكرنا من قبل كيف أنه قتل الوالة الذين  أيضا

 أيب مسلموايل  األشعثبن  حممد، وكان فارسمن ِقَبله لتويل مدن  أرسلهم أبو سلمة اخلالل

إىل احلد الذي رفض بوضوح قرار اخلليفة أيب  مسلمد عليه إال أبو ال يرى حقا ألح فارسعىل 

بل هم  بقتل عم اخلليفة، فقال له بعض  فارسعىل  عيلبن  عيسىبتوليه عمه  العباس

                                                 
 .131، 131الصايب: رسوم دار اخلالفة ص (1)

الدار العاملية للكتاب(، وابن عساكر: تاريخ دمشق  2)ط 2/196، واملسعودي: مروج الذهب 136البلدان ص اليعقويب: (2)

61/225.  
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عي الوالية من  عيلَّ أال َيْقُدم  مسلمأصحابه: إن هذا ال يسوغ لك، فقال: بىل أمرين أبو  أحد َيدَّ

ه إال رضبت عنقه، غري أنه ارتدع عن ذلك بعد أن خاف العاقبة، وكادت تكون أزمة بليغة غري

يف الوالية وقرر أن يق ي حياته جماهدا وأن يبتعد عن رصاعات  عيلبن  عيسىلوال أن َزهد 

الذي يمكنه أن يتحدى  أيب مسلمعىل مدى نفوذ  الا ما حدث كان دليأنَّ  إالَّ  .(1)السلطة

 ا!اخلالفة ذاهت

جفاهم « الدعوة» ا عىل تأليفهم حني كان يف مرحلةوبعد أن كان متقربا للعلامء حريصا 

ا من العلامء جاءوه ُبَعْيد السيطرة ن بعضا إحتى  ؛«الدولة» بعد أن صارت بيدهومل حيفل هبم 

س هذا بوقت ُفْتَيا، نحن مشاغيل لي» فسألوه يف أمر الفقه فقال: -خراسانعاصمة - عىل مرو

 .(2)«عن هذا ومثله

 كثريبن  سليامنبن  حممدو قريظبن  وكان يبدأ بالعقوبة ويقتل بالظن، هكذا قتل الهز

ا اهتمه بغشه لإلمام، كان كلام قتل أحدا »يل وغريهم، وكام سيأيت بعد قل كثريبن  سليامنثم 

وُيظهر تأييده البارد هلم، وأنه يعمل هلم، ويف الواقع أنه  وذلك من أجل أن ُيريض العباسيني

 .(3)«كان خيطط ملصلحة يراها ويكتم أمرها

 خارجةبن  مالكبن  وأنيسه أفلحومل ينج منه حتى أصحابه املقربون، فهذا صديقه 

يف قتله، فلام  مسلمالفزاري الذي كان يالعبه الشطرنج ملا ظهرت منه دالئل الندية مل يرتدد أبو 

ه خمافة أن رأيته ذا مهة وأهبة فقتلت» :ُسئل كيف يقتل صديقه املقرب الذي كان يكرمه قال

 وكنت له كرياما  عيلَّ حيدث حدثا، وكان ال يقعد عىل األرض إذا قعدت عىل الرسير، ولقد كان 

ن، فام إن عرف أن وا لدهيم من قبل وهم الِعجليكان خادما  نْ ، كذلك مل ينُج منه مَ (4)«حمبا

ال يوليه قدره من  -أن يلتحق بالدعوةابن سيده السابق قبل - مسلمبن  يونسبن  عاصم

ال » . وكان يوو قادته بقلة الكالم واحلفاظ عىل اهليبة فيقول:(5)التعظيم حتى قتله بال تردد

 .(6)«صدورهم من هيبتكم ئا: لتمتلا، وال تلحظوهم إال شزرا تكلموا الناس إال رمزا 

                                                 
 .1/365الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/132البالذري: أنساب األرشاف  (2)

 .5/111حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (3)

 .1/219البالذري: أنساب األرشاف  (4)

 .. )رسالة: التنازع والتخاصم فيام بني بني أمية وبني هاشم(63املقريزي: رسائل املقريزي ص (5)

 .5/221ابن عبد ربه: العقد الفريد  (6)
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 يزيدالصائغ يذهب إىل  ميمونبن  إبراهيمهذا ، فخراسانهذه السياسة أثارت العلامء يف 

. فقال (1): ما ترى ما يعمل هذا الطاغية؟ إن الناس معه يف سعة غرينا أهل العلمالا النحوي قائ

ُيقيل  النحوي: لو علمُت أنه يصنع يب إحدى اخلصلتني لفعلت؛ إن َأَمْرُت وهَنَيُْت  يزيدفقال 

وأنا شيخ كبري ال صرب يل عىل السياط، فقال  (2)منا أو يقتلنا، ولكني أخاف أن ُيَسل ط علينا

فوعظه وما زال به  أيب مسلمفدخل عىل  إبراهيمالصائغ: لكني ال أنتهي عنه، فذهب  إبراهيم

قبل أن تستقر له الدولة أن  مسلمأبو الصائغ ممن عاهدهم  يزيد. وكان مسلمحتى قتله أبو 

 مسلمأبو  دْ عُ يَ يف خمالفته والتشنيع عليه حتى مل  إبراهيميعمل باحلق، فلام مل يتحقق سعى 

 .(3)حيتمل وجوده

العلامء فقد أثارت عليه بعض رجال الدعوة العباسية، فهذا  سياسته ومثلام أثارت

 بالد ما وراء النهريعرتض عليه ويعلن االنتفاضة ضده من ُبخارى يف  شيخ املهريبن  رشيك

« عىل أن نسفك الدماء ونعمل بغري احلق حممدما عىل هذا اتبعنا آل » معلنا موقفه هـ(133)

 صالحبن  ا بقيادة زيادا قوي  جيشا  مسلما، فأرسل إليه أبو واستجاب له أكثر من ثالثني ألفا 

 .(4)فقاتله وانترص عليه وأمخد حركته ؛اخلزاعي

بأمر من اخلليفة أيب  هـ(135بعد عامني ) أيب مسلملكن زيادا نفسه سيقود حربا ضد 

قد بلغ من القوة واالستقالل والنفوذ يف  سلمم، ففي تلك اللحظة سيكون أبو العباس

بالد ما وراء الوايل عىل حينئٍذ وهو -ا عىل اخلالفة ذاهتا، فبدأ زياد ما يمثل خطرا  خراسان

ففشلت احلركة والتجأ إىل  أيب مسلمغري أن قادته انحازوا إىل  أيب مسلمحركته ضد  -النهر

رغبة ورهبة،  أيب مسلمقتله وبعث برأسه إىل  أن إالَّ  إقطاعي تركي، فام كان من هذا اإلقطاعي

، (5)صالحبن  لزياد العباسالذي أتى بعهد الوالية من أيب  النعامنبن  ِسباع مسلموقتل أبو 

بن  وتستنكر ما فعله زياد مسلمتؤيد ما فعله أبو  باسالعورسعان ما وصلت رسالة من أيب 

 .(6)صالح

                                                 
 أي أن الناس يسعهم اخلوف والسكوت عىل املنكر، وهذا ما ال جيوز ألهل العلم. (1)

 .أي أن يعذبنا (2)

 .6/51الذهبي: سري أعالم النبالء ، و113، 35/116ابن عساكر: تاريخ دمشق  (3)

 .35، 6/31، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 1/363الطربي: تاريخ الطربي ، 1/131البالذري: أنساب األرشاف  (4)

 .1/331، والطربي: تاريخ الطربي 1/115الفسوي: املعرفة والتاريخ  (5)

 .1/169البالذري: أنساب األرشاف  (6)
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بعد نجاح الثورة فقىض عليها،  خراسانالكثري من االنتفاضات يف  مسلملقد واجه أبو 

، بل إن نفوذه بدأ يتسع خارج خراسانه يف وخرج من كل ذلك الزعيم الذي ال منافس ل

 والصني ، وكان له جهاد ومعارك يف أرايض الرتك(1)األخرى إيرانيف أقاليم  خراسان

 .(2)اأيضا 

 خراسانالبالد املحليني من أعاجم تقرب إىل سكان  -ذاته يف الوقت- مسلمعىل أن أبا 

ن أتباعا خملصني له، وهذا ما يفرس بقاء  بالد ما وراء النهريف  بل واألتراك حتى  أيب مسلموكوَّ

 .(3)بعد موته شخصية أسطورية تلهم حركات التمرد ضد الدولة

 كثرين ب سليمان نهاية

وتعاظم نفوذه، وكانت منزلته تواصل  أيب مسلميرى بعينيه قوة  كثريبن  سليامنكان 

احلال إليه، فهو وسلطانه، وال ريب أن األسى كان يقتله ملا صار  أيب مسلماهنيارها أمام نفوذ 

الذي قام بأمر الدعوة حال اخلوف والكرب والضيق، وعانى يف سبيل نرشها ورعاية نموها 

، فكيف سارت األيام حتى جاء الغالم الصغري أبو كام هو حال املؤسسني دائاما  ،أشد املعاناة

 لُقتِل كثريبن  سليامنفإذا به يصري األمري صاحب الدعوة والسلطان ولو أنه أمر بقتل  مسلم

 يف احلال؟!!

، فصار يتأمل لذلك ويصدر حممدابنه  مسلمثم عظم األمر عليه واشتد أكثر حني قتل أبو 

وشهد  ،«حفرنا هنرا بأيدينا فجاء غرينا فأجرى فيه املاء» كقوله: أيب مسلمعنه كالم يف حق 

كام سودت هذا  أيب مسلماللهم سود وجه » عليه آخرون بأنه قال وهو يمسك عنقود عنب

 .(4)«العنقود واسقني دمه

 احلسنيبن  عبيد اهلل، وقد اصطحب معه خراسانإىل  أيب جعفرثم جاءت زيارة 

والء العلويني للخليفة، فكان يف  يب مسلماألعرج، من العلويني، ولربام أراد هبذا أن يثبت أل

 هذا الذهاب أمر مل يتوقعه أحد.

                                                 
 .52زي: التاريخ اإلسالمي وفكر القرن العرشين صد. فاروق عمر فو (1)

 .3/321، وابن اجلوزي: املنتظم 369، 1/366الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .91د. فاروق عمر فوزي: التاريخ اإلسالمي وفكر القرن العرشين ص (3)

 .1/165البالذري: أنساب األرشاف  (4)
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أن ُيعيد األيام سريهتا األوىل، وأعامه ما نزل به عن حقيقة أن  كثريبن  سليامنحاول 

 مع العباسينياأليام ال تعود إىل ما كانت عليه يف اجليل الواحد، ففكر يف أن يكرر سريته 

األعرج، وقال له: يا هذا إنا كنا  احلسنيبن  عبيد اهللولكن هذه املرة مع العلويني، فانفرد ب

 نرجو أن يتم أمركم، فإذا شئتم فادعونا إىل ما تريدون! 

أيب ونفوذه ظن أن هذه قد تكون مؤامرة من  أيب مسلمالذي رأى سلطان  عبيد اهللولكن 

هبذا  مسلم، وخاف إن هو كتم هذا اخلرب أن يأخذه أبو الختبار والئه للعباسيني مسلم

، وهنا كثريبن  سليامنبام كان من  أيب مسلمإىل  عبيد اهللالذنب، وبدافع هذا اخلوف أفىض 

 كثري ووقع يف املحظور.بن  سليامنفشل تدبري 

فقال له: أحتفظ قول اإلمام يل من اهتمته فاقتله؟  كثريبن  سليامنإىل  مسلمفبعث أبو 

ال: ال تناشدين اهلل وأنت منطو عىل غش قال: نعم. قال: فإين قد اهتمتك. فقال: أنشدك اهلل! ق

 .(1)اإلمام. فأمر برضب عنقه

.. انتهت كثريبن  سليامنوهبذا انتهت قصة أحد كبار مؤسيس الدولة العباسية، قصة 

 قصته عىل يد من أدخله بنفسه إىل هذه الدعوة، وعمل عىل إقرار أمره وإعالء شأنه وطاعته!

اوحيتار املرء  وهو عىل وشك الَقْتل كيف كان يسرتجع  كثريبن  سليامنحني يتخيل  كثريا

منذ حني رآه عبدا فأحس منه اخلري فاشرتاه وأعتقه ثم أعطاه  أيب مسلم اخلراساينصورته مع 

، وحتى صار هذا الرجل القوي الذي يرهبه وخيشاه ثم ها هو اآلن إبراهيمبيده إىل اإلمام 

كل يشء مرارة ال تليق برجل له مثل تارخيه وجهاده.. ولو  عىل الرغم منُيقَتل عىل يديه! هي 

كان اجلزاء يف الدنيا فحسب لكان املشهد سيئا رديئا كئيباا، ولكن اهلل ادخر العدل الكامل 

 يكون يف اآلخرة.ل

درس آخر يشهد بأن العمل إن مل يكن هلل فقد خرس املجتهد  كثريبن  سليامنعىل أن حياة 

 املجاهد ثواب الدنيا واآلخرة.. وذلك هو اخلرسان املبني!

 السفاح عهد مالمح

صعبا وبالغ احلرج، فالدولة  أيب العباس السفاحكعادة الدول يف فرتة التأسيس كان عهد 
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 مل تستقر داخليا، وأعداؤها ال يفلتون مثل هذه الفرص خارجيا.

ا- وكعادة الثورات تكون فرتة ما بعد القضاء عىل اخلصم فرتة كاشفة وممحصة،  -أيضا

امن القضاء عىل مراكز قوى النظام القديم  الا فالبد أو لب من جديد، كذلك كي ال ينق متاما

كان  نْ فإن ثمة من يستطيع التلون والتعيش مع الوضع اجلديد كام كان مع القديم، وثمة مَ 

ا فتصدمه واقعية احلال وصعوبته ورضاوته فيتوقف أو ينسحب، وثمة من ال ا حاملا مثالي  

حب وإما يعجبه ما وصل إليه حال الثورة ويرى أهنا تنحرف عن أهدافها وغاياهتا فإما أنه ينس

أن يتمرد عليها مرة أخرى، وثمة من يتصارعون عىل الغنائم واملكاسب، وثمة من يتنافسون 

عىل النفوذ واملقامات.. ولذا تكون فرتة ما بعد القضاء عىل العدو أحرج فرتات الثورات 

 وأكثرها أثرا يف األيام التي بعدها.

بالثورة إىل الدولة، ومن أن يعرب  الا مسئووقد حدث كل هذا يف عهد السفاح، وكان 

ةالدولة غري امل ةإىل الدولة امل ستقرَّ  .ستقرَّ

إىل مدينة  الكوفةخطوة االنتقال من  أبو العباسفمن اخلطوات املبكرة التي اختذها 

املزاج العلوي،  ووهم ذو الكوفةذلك أنه مل يطمئن إىل أهل  ،«اهلاشمية» خارجها هي

والسفاح يعلم أهنا أيام وينكشف أهنم يريدوهنا دولة عباسية ال دولة علوية، وأن كثريين من 

سيطالبون بحقهم يف اخلالفة الذي ما فتئوا حياولون الوصول إليه   أيب طالببن  عيلآل 

 .د األموينيطوال عه

اختذ  األنبارهـ(، ويف 131) األنبارثم إىل  احلريةإىل  من اهلاشمية أبو العباسثم انتقل 

ا ووزع سه قرصا ، اختذ فيها لنفالعباسوُعِرفت بمدينة أيب « اهلاشمية» مدينة أخرى سامها

 املدينةخططها خاصته ال سيام من اخلراسانيني رجال الدولة، وظل هبا إىل أن مات، وُعرفت 

 .(1)«الكوفةهاشمية » األوىل بـ

 وهم يف العادة نوعان: فلول العهد القديم، وأعداء الدولة اجلديدة:
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عىل حد سواء،  واملغربفقد جرى يف املرشق  موينيفأما القضاء عىل بقايا وفلول األ

يف أقىص اجلنوب كام  احلبشةوحتى قتله وفرار أوالده إىل  حممدبن  مروانبداية من مطاردة 

بن  عبد الرمحنافلة باإلرصار والعجائب للغالم األموي سبق ذكره، ثم املطاردة املثرية احل

يف أقىص الغرب وسيأيت ذكره، وكذلك توجيه جيش لقتال  األندلسالذي أفلت إىل  معاوية

واستطاع اجليش هزيمة منصور وفرَّ  هـ(131) اهلنديني عىل وايل األمو مجهوربن  منصور

 .(1)الا شام أوالده إىل بالد اخلزر

وأما أعداء الدولة، فكاخلوارج مثال، فأولئك يرون أن اخلالفة ليست حقا ألحد سواء 

 عامناملسلمني، وقد شهدت منطقة  لكِل حق عام  ، وإنام هيكان من أهل البيت أو من قريش

بن  خازم أبو العباس، وأرسل (2)، وكذلك جزيرة ابن كاوان أو بني كاواننشاطا للخوارج

وُعامن:  اجلزيرة إىل هذه األنحاء فحقق انتصارات كبرية وقتل قائدي اخلوارج يف خزيمة

 .(3)هـ(131) واجللندي اليشكري عبد العزيزبن  شيبان

وأما انقالب رفاق الثورة ورجاهلا السابقني فقد جتلت يف أكثر من موقف أبرزها انقالب 

 أيب مسلمعىل  شيخ املهريبن  رشيك، كام جتلت يف أكثر من ثورة، منها ثورة أيب سلمة اخلالل

وهو من فرسان أهل - امشببن  إبراهيمبن  التي ذكرناها سابقا، ومنها ثورة بسام خراسانيف 

حيث انشق بفرقة من اجليش  -الذين هم الدعامة الرئيسية للجيش العبايس خراسان

فهزمه وقتل  خزيمةبن  ا حني وجه إليه خازمأمخد ثورته رسيعا  أبا العباس، لكن هـ(131)

 . (4)أكثر من معه

القائد - خزيمةبن  الرصاع عىل النفوذ فمنه عىل سبيل املثال ما وقع بني خازموأما 

، وذلك حني دب بينهم العباسوقوم من بني احلارث الذين هم أخوال أيب  -العسكري الفذ
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ل يف بني زيمة بقتلهم فُقتِلوا، مما كان له أثر مزلزخبن  اخلالف وتصاعد حتى أمر خازم

أن يقتل  أبو العباسيشكون إليه ما حدث، وكاد  العباساحلارث الذين انطلق وفد منهم أليب 

ا من قسوة ما فعل وجترئه عىل أخواله دون ذنب كبري، غري أن عددا من مستشاريه  خازما

وأن ما أنزله خازم كان له بعض وجاهة، ال سيام  ،ا يف اجليشثري اضطرابا نصحوه بأن هذا قد يُ 

الذين ضحوا يف سبيل الدعوة بأرواحهم ودمائهم وعادوا أهليهم  خراسانوخازم من أهل 

فقد ُيفهم عقاب خازم عىل أن العصبية العربية قد عادت إىل اخلالفة عىل غرار ما كان أيام بني 

، فإن ُقتِل كان ذلك بعيدا عنه وإن انترص كان ، ثم أشاروا بأن يضعه يف مقاومة العدوأمية

 . (1)ُعامنيف  فأرسله لقتال اخلوارج أبو العباسذلك قوة جديدة للدولة، واقتنع 

كانت الدولة الوليدة اجلديدة تقف يف وجه حتدينْي: التحدي الصيني الرشقي، والتحدي 

لبيزنطي الغريب، فأما األول فبينه وبني املسلمني مساحات تسكنها القبائل الرتكية يف وسط ا

 ، وأما الثاين فهو عىل خطوط التامس مبارشة مع الدولة اإلسالمية.آسيا

يني الرشق ا أن خطر األتراكلتحدي الصيني الرشقي فقد كان واضحا إىل اوبالنسبة 

يدفعه خطر أقوى، وهو اخلطر الصيني، لقد بسط  املتدافع نحو حدود إقليم ما وراء النهر

السبب األسايس يف هذا  الصينيون نفوذهم السيايس عىل األتراك الغربيني، وأغلب الظن أن

والرشق وراء النهر  هو السيطرة عىل طريق القوافل التي تعربها متاجر الرشق األقىص إىل ما

عىل املعركة وأن  الصنيلقهر مقاومة األتراك الرشقيني أن ُتعزل ُبدَّ  ال . وكانباوأور األوسط

 .(2)الا فع ُيقىض عىل أطامعها قضاء تاما، وهذا ما استطاعه العباسيون

الرشقيني  انطالق اخلطر الصيني فقد حرضوا األتراك لقد صحب ظهور العباسيني

 فرغانة، ودخلوا عىل خط الرصاع بني ملك وا يف اإلغارة عىل أطراف إقليم ما وراء النهرءوبد

 (3)، فُهِزم هذا األخري أمام التحالف الصيني الفرغاينوملك الشاش -ويلقب باإلخشيد-

بالد ما وراء وايل - صالحبن  بجيش قاده زياد أبو العباسواستنجد باملسلمني، فأنجده 
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 عىل اجليش عظياما  الا ا هائنرصا  (1)هـ(131وانترص به ) -عرش ى، وأحد النقباء االثنالنهر

(، وكان هلذه املعركة أثر بعيد، فبها kao-Hsien-chih) الذي قاده كاوهسني يش ،الصيني

 .(2)تقرر سيادة احلضارة اإلسالمية يف هذه املناطق بدل احلضارة الصينية

عن املعركة الدائرة بني  الصنية يف التاريخ أن ُأبعدت نتائج هذه املعركة احلاسم ومن أهمِ 

الرشقيني، وبات عىل هؤالء أن يعتمدوا عىل جهودهم ومواردهم  وبني األتراك العرب

جياهبون قوات كبرية  العباسيون دْ عُ يَ وحدها، ومن ثم ضعف عدوان األتراك عىل املسلمني ومل 

عنا جلهاد العباسيني أن جهودهم انرصفت إىل ، وسنرى خالل تتب  (3)من قبل كام فعل األمويون

 اخلطر البيزنطي وأهنم مل يالقوا كثري عناء عىل جبهة املرشق.

 إليونبن  أن البيزنطيني بقيادة قسطنطني خياطبن  ريوي خليفةف وأما خطر الروم

ا حتى شديدا  الا فقاتل املسلمون قتا هـ(133) ملطية( هامجوا ليونبن  )قسطنطني اخلامس

، (4)ومسجد اجلامع ودار اإلمارة املدينةا عن النرص فنزلوا عىل األمان، فهدم قسطنطني عجزو

أتى عىل جهود املسلمني يف التحصني، ودمر خط حصون » وهبذا يكون قسطنطني اخلامس قد

«اطريا ا خإىل البحر، وهدد النظام الثغري كله هتديدا  الفراتثم اخلط املمتد من  الفرات
(5). 

من  (6)فأتى طوانة احلمريي بريمبن  النرضبن  حممدا بقيادة جيشا  أبو العباسوقد أرسل 

ا رمزي  (7)أرض الروم  ا كان هو أقىص املتاح يف ذلك الوقت.، فيام يمثل رد 

 عىل يد جيش قاده بطريرك الروم كوشان ض املسلمون هلزيمة أخرى من الروموتعر

ا اجليش يف تاركا  حكيم العتكيبن  مقاتلبن  ، وَفرَّ قائد املسلمني خملدهـ(131)مجادى األوىل 

 .(8)وضع صعب

وإيقافهم عند حدهم، لكنهم  يف هذه املرحلة مواجهة الروم عباسيونلن يستطيع ال
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 سيفعلون هذا مع بداية استقرار الدولة يف عهد اخلليفة القادم!

 أبي جعفرو أبي مسلم بني

، ذلك أنه قد أيب مسلما من ا وخوفا أشد ما يكون نقمة وغضبا  خراسانمن  أبو جعفر عاد

ع هناك باهليبة والنفوذ ، وأنه يتمتَّ خراسانعىل احلقيقة بأمر  أيب مسلمشهد بنفسه استقالل 

سارع إىل قتل  مسلمأبا  والسلطان الذي جيعله مستغنيا عن اخلليفة واخلالفة، كام أن

تاريخ الطويل يف الدعوة والرجل صاحب ال خراسانكبري الدعاة السابق يف  كثريبن  سليامن

-ثالثة أيام مل يقدم عليه  أبا جعفرترك  مسلم، كذلك فإن أبا أبا جعفرن يستشري أدون حتى 

ر ذلك  -واالعرتاف بالسيادة يف عرف ذلك الزمن وذكرنا أن القدوم هو نوع من الوالء وَبرَّ

تستضيفه ثالثة أيام وال تسأله فيم أتى قبل ذلك،  بأنه يق ي حق الضيف الذي كانت العرب

معاملة الضيف يف أرض يرى أنه سلطان عليها وأن أبا  أبو جعفروهذا ملمح خطري أن ُيعاَمل 

 اليه!ليس إال واحدا من مو مسلم

، فال استقرار وال أيب مسلموكله إرصار عىل التخلص من  العباسإىل أيب  أبو جعفر عاد

ء إن تركت لست خليفة وال أمرك بيش» ، قال ألخيه اخلليفة:خراسانعىل  العباسسلطة لبني 

رفض  أبا العباسولكن  ،«ومل تقتله؟ قال: وكيف؟ قال: واهلل ما يصنع إال ما أراد مسلمأبا 

أيب سلمة قتل بعد  أيب مسلم، وطبيعي أن الوقت ما كان يتسع لقتل (1)ذلك وطالبه بالصرب

 واألتباع وخييفهم. فإن هذا ُيثري قلق األنصار كثريبن  وسليامن اخلالل

عمة  عيلأضاف إىل رصيده كارثة أخرى حني أرسل خيطب أمينة بنت  مسلمغري أن أبا 

كالصاعقة، فأي موىل هذا  يب جعفرأاخلليفة، وهو اخلرب الذي ال ريب يف أنه نزل عىل السفاح و

 نسبا ورشفا؟ ثم هو بيت أسياده العباسيني الذي خيطب لنفسه هاشمية من أعىل بيوت العرب

 الذين رفعوه من مرتبة اخلدمة حتى وصل مرتبة اإلمارة؟

 ا!نبئ عن خري أبدا يرى نفسه كفؤا لبيت اخلالفة، وهذا ال يُ  مسلما أن أبا لقد صار واضحا 

كأنه مل يكن، فام هو بالقادر عىل  أيب مسلمطلب  السفاح أبو العباسوكعادته جتاهل 

آمن منذ هذه اللحظة من رضورة  أبا العباسنَّ أ إالَّ  إغضابه أو الرد عليه يف هذه املرحلة..
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 ، وبدأ يف العمل عىل ذلك.أيب مسلمالتخلص من 

تعظيام  يب مسلمما يراه من تعظيم اجلنود اخلراسانيني أل (1)برمكبن  شكى اخلليفة خلالد

وباطنها  أيب مسلمبوصية ظاهرها تقوية جيش  الدخووالء يفوق الوالء للخالفة، فأوىص 

إضعاف الوالء له بني اخلراسانيني، تلك هي أن يأمره اخلليفة بإسقاط اخلراسانيني من جنده، 

لة من اجليش حتى سارت حا خراسانيف تنفيذ أمر اخلليفة بفصل أهل  مسلموما إن بدأ أبو 

ابدأ بنفسك فإنك من أهل » :من الغضب والتململ بينهم إىل احلد الذي صاح فيه أحدهم

لرضر هذا القرار عىل حب  مسلم، ففطن أبو (2)«خراسانوقد دخلت يف أهل  أصبهان

 اخلراسانيني له ومكانته بينهم.

، وكيف أيب مسلموحتريضه عىل الثورة عىل  صالحبن  وقد ذكرنا من قبل إرسال زياد

 انتهت ثورته إىل الفشل. 

 !املصائر رحلة

، ورغب يف أن يتوىل إمارة احلج هـ(136يريد احلج ) خراسانمن  مسلمخرج أبو 

ا من ثامنية آالف، باملخالفة لرأي اخلليفة أيب مصطحبا معه جيشا  خراسانن بنفسه، وانطلق م

جديدة ُتَضاف إىل  الذي طلب منه أال حيرض يف أكثر من ألف، فكانت هذه خمالفة العباس

 لدى اخلالفة. أيب مسلمسجل 

يف أن يتوىل أمر احلج، وأمري احلج هو نائب اخلليفة،  إىل اخلليفة برغبته مسلمأفىض أبو 

فاألصل هو أن اخلليفة حيج بالناس وينظر يف أمورهم ومظاملهم ويراقب عامله، فهو منصب 

عىل املكان  الا رفيع مل يتوله إال اخللفاء أو أمراء بيت اخلالفة، فكان هذا الطلب بحد ذاته دلي

لوال أن » كعادته يف التخلص الذكي قال له: أبا العباسنفسه فيه، عىل أن  مسلمالذي يرى أبو 

وقد وقع هذا الرفض  ،«فإنك رجل منا أهل البيت مسلميريد احلج لوليتك يا أبا  أبا جعفر

أيب إىل حد أنه سلم عىل اخلليفة حني خرج واستهان ب أيب مسلما يف نفس ا سيئا املبطن موقعا 

                                                 
ه اخلليفة عىل مجع الغنائم، وواله ديوان اخلراج وديوان اجلند (1)  وخالد هو أحد كبار القادة العسكريني اخلراسانيني فيام قبل، وقد أَقرَّ

ا، وهو أول من صنع الدفاتر لتجميع الصحف املتفرقة، وكان من خاصة السفاح املقربني إليه، حتى إن ا ناجحا ا، وكان إداري  أيضا 

 .59عت ريطة بنت السفاح كام أرضعت زوجة السفاح أمَّ حييى بنت خالد. اجلهشياري: الوزراء والكتاب صزوجة خالد أرض

 .63اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (2)
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َفنَبَّه أبا  أيب جعفرإصالح املوقف ودعم مكانة  أبو العباسفلم ُيسِلم عليه، وحاول  جعفر

)أي مل تسلم عليه(، فقال: هذا موضع ال ُيؤدَّى فيه إال  أبو جعفرهذا  مسلم: يا أبا الا قائ مسلم

 مسلم!! ومل خُيِف أبو أيب جعفرو أيب مسلم، فكان هذا بمثابة إعالن للعداوة بني (1)حقك

ثم زاد األمَر  ،«عاما حيج فيه غري هذا؟! أبو جعفرد أما وج» :تربمه من هذا إذ ورد عنه قوله

، فكان يكثر من العطاء أيب جعفرتعمد أن يتعاىل يف رحلة احلج عىل  مسلمسوءا أن أبا 

أيب واهِلَبات وإصالح أحوال القبائل، واحلرص عىل مظاهر الفخر واألهبة ملزيد من اإلزراء ب

طوال  أيب جعفرمع  أيب مسلمه سرية ا، وظلت هذالذي مل حيسب ملثل هذا حسابا  جعفر

 .(2)احلج

 .(3)وعم اخلليفة يف جهاد الصائفة الشامأمري  عيلبن  عبد اهلليف هذا العام كذلك خرج 

وعىل هذا فالرجال الثالثة الكبار يف الدولة العباسية قد خرجوا من مواطنهم يف هذه 

ا منهم مل يكن يعلم أنه خيرج العام، اثنان يف احلج وواحد يف الصائفة.. غري أن أحدا  الفرتة من

 إىل رحلة لن يعود منها إال ومصريه جد  خمتلف!!!

 السفاح وفاة

بن  عيسىثم إىل ابن أخيه  أيب جعفربوالية العهد إىل أخيه  أبو العباسيف آخر عهده كتب 

خني الذين اعتربوا الوالية بالعهد إعادة خلطأ ، وال نوافق عىل رأي بعض املؤرِ (4)موسى

، ذلك أن األمر الذي مل يمكن أن يتم قبل نحو (5)وبداية سنة غري حسنة للعباسيني األمويني

ت الدولة وفشت سعاتَّ يمكن أن يتم اآلن وقد تغريت النفوس و مائة عام من ذلك التوقيت ال

 العصبية وكثرت حركات التمرد ال سيام والدولة نفسها مل تكد تستقر بعد!

 هـ(136ذي احلجة من  13حتى قىض عليه ) العباسانترش مرض اجلدري يف جسم أيب 

 !(6)هورابعد ُعْمٍر َبَلغ اثنني وثالثني عاما، وخالفة بلغت أربع سنوات وش

                                                 
 .35/113ابن عساكر: تاريخ دمشق ، و1/36ابن قتيبة: عيون األخبار  (1)

 .351، 1/351، والطربي: تاريخ الطربي 1/151البالذري: أنساب األرشاف  (2)
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ُترى لو كان يدري أنه ال ُيمتَّع باخلالفة إال هذه السنوات املليئة باملتاعب واملصاعب 

والدماء، هل كان يسعى فيها جاهدا؟! لو كان يدري ما حدث هل كان سيبذل كل هذا 

الوسع لُيسقط دولة ويقيم أخرى؟ ولو كان يدري ويعلم متى أجله فكيف كانت ستكون 

 سياسته وسريته؟؟

، بل عن أنفسنا، فكم من طالب غاية يبذل فيها جهده العباسث عن أيب سنا نتحدَّ ل

ع هبا؟ ثم بعد هذا كله وماله وطاقته ال يدري إن كان سيبلغها أم ال؟ ولئن بلغها فكم سيتمتَّ 

 كيف ستكون يف ميزانه يوم القيامة؟!!

 العباس أبي مع وقفة

أقواهم شخصية لوال أن آثاره مل تظهر كان من أقدر اخللفاء و أبا العباسال ريب أن 

فإنه قىض عىل أكثر خصومه،  العباسلقرص مدته يف اخلالفة، وعىل الرغم من قرص خالفة أيب 

الذين أكرمهم غاية  احلسنواستطاع هتدئة قسم من منافسيه مثل العلويني وخاصة آل 

، وحتى حصل من النفس الزكية حممداإلكرام، وسايرهم باللطف والدهاء حتى طفئ أمر 

يا أمري املؤمنني لك عهد اهلل وميثاقه أال ترى منهام )أي » عىل الوعد التايل: احلسنبن  عبد اهلل

أبو وهكذا اكتفى  ،«لدنيا( يف احممدتكرهه ما كان ) شيئاا( وإبراهيمالنفس الزكية  حممدولديه: 

النفس الزكية وبني بعض الناس  حممدهبذا مع أنه عرف بمراسالت رسية بني  العباس

كام يظهر  أيب جعفركان أميل إىل اللني واملساومة من  أبا العباسيدعوهم إىل نفسه. ويظهر أن 

 .(1)لعلوينياو يب مسلممن معاملته أل

 السفاح طةسل خارج

ذكرنا أنه بسقوط الدولة األموية انتهت وحدة الدولة اإلسالمية، فمنذ ذلك احلني مل 

ةيستطع خليفة أن يوحد  ، ويف عهد السفاح مل يكن سلطانه واصال حتت سلطة واحدة قط   األُمَّ

 ها:إىل بعض املناطق من أمهِ 

م هوزعامئ نيةواليام فريسة العصبيات القبلية واحلروب بني القيسية األندلسظلت 

                                                 
 .53يس األول صد. عبد العزيز الدوري: العرص العبا (1)
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وغريهم، وكان قيام دولة جديدة  وأيب اخلطار الكلبي ويوسف الفهري حاتمبن  الصميلك

لكي يدخلوا عىل اخلط برشعية اخلالفة اجلديدة، وهو ما فعله عامر  ؛مغريا لبعض الطموحني

فرصة الرشعية ووجد فيه العباسيون فرصة السيطرة عىل  العبدري الذي وجد يف العباسيني

دو يف املدى املنظور إمكانية السيطرة عليها، وكان عامر هذا من البعيدة التي ال تب األندلس

التي كان واليها،  رسقسطةوحارص  حاتمبن  الصميل، فقام بثورته عىل األندلسكبار رجال 

مل تكن يف صاحله، إذ دخلت عىل  باألندلسوكاد أن ينجح يف احلصار لوال أن موازين القوى 

ا األندلسلتخرج  الا قلي فشلت ثورة العبدري، ثم مل يلبث األمر إالاخلط قوى أخرى ف  متاما

كام سنذكر فيام بعد إن شاء اهلل  أيب جعفر املنصوروإىل غري رجعة من سلطة العباسيني يف عهد 

 .(1)تعاىل

، التي كان قد استوىل عليها بالد السندطة عىل وقد كاد عهد السفاح ينتهي وليس له سل

سلطانه هبا، وبنى  ( بعد هروب ومعارك، فقد استقرَّ لألمويني العراق)وايل  مجهوربن  منصور

 ،«مغلس» وانترص عىل جيش عبايس بقيادة رجل يسمى ،«املنصورية» سامها فيها مدينة ملكية

مجهور، بن  استطاع هزيمة منصور كعببن  موسىبقيادة  ا آخر للعباسينيلكن جيشا 

 .(2)طان اخلالفة العباسيةإىل سل السندوانضمت 

* * * 
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 أبو جعفر املنصور

 

وهلذا فقد أدرك  ؛، وهو أكرب من أخيه بتسع سنواتعبد اهلل، العباسواسمه كاسم أيب 

 .عيلبن  حممدا أباه أدرك جيدا  ، كامهـ(115) سنة يِفَ وُ تُ الذي  عباسبن  عبد اهللبن  عيلجده 

نحيفا، مهيبا، عريض اجلبهة، أقنى األنف، واسع العينني، حاد  الا كان أسمر، طوي

كأن عينيه لسانان ناطقان، خيالطه أهبة امللك، وتقبله القلوب، وتتبعه العيون، » النظرات

من  يعرف الرشف يف مواضعه، والعنف يف صورته، والليث يف مشيته، هكذا وصفه بعض

ا عىل هيبة وشجاعة ورأيا وحزما ودهاء، وكان حريصا  العباس، وكان فحل بني (1)«رآه

األموال، منرصفا عن اللهو والعب، له علم واسع بالفقه واألدب. وقد توىل إمارة بلد صغري 

 .(2)لكنه ما لبث أن ُعِزل عنها يف أيام األمويني فارسيف 

*** 

أيب ، وهو الذي أرسل إىل السفاحعباس بأمر اخلالفة منذ وفاة أيب  موسىبن  عيسىقام 

 مسلمن أبو يف طريق العودة من احلج، وكا أبو جعفرباخلرب، وقد وصل اخلرب حني كان  جعفر

م عليه يف الطريق إىل   .(3)العراققد َنَفَر من احلج قبله فتقدَّ

وه، فحمد اهلل سبحانه وأثنى أملا بويع باخلالفة دخل عليه أهل بيته ومجاعة من القواد فهن

وال أحرصهم عليها، ولكني أحب أن ال إين واهلل ما أنا بأرغب الناس فيها، » عليه، ثم قال:

سرت، وأن أتقرب إليه بالعمل بطاعته وبث سنة رسوله صىل اهلل عليه  يكون بيني وبني اهلل 

ا العدل وإماتة اجلور، واألخذ لفيئكم من حقه، ووضعه يف مواضعه التي جرت وآله، راجيا 

ذلك، ويزيدين فضله لديه، هبا السنة، ونزل هبا الكتاب، ومنعه من باطله، ليقربني اهلل ب

وكرامة عنده مع قرابتي من نبيه، صىل اهلل عليه وآله، وربنا املستعان عىل ما تصفون، وأعوذ 
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 .(1)«باهلل أن أكون ممن خالف قوله فعله، وعظته وعمله

 تذهب إىل: أبي جعفركانت هموم 

 ال بد من التخلص منه.ا الذي صار عدو   أيب مسلم اخلراساين -1

الذين سيفكرون يف نصيبهم من احلكم يف دولة قامت  (2)أبناء عمومته العلويني -2

ح حتى اآلن بغري كمصدر للرشعية، « اهلاشمية» باسمهم ورفعت منزلتهم، ومل ُترَصِ

! ال سيام وأن العلويني كانت هلم حتركات واهلاشمية تشمل العلويني والعباسيني

بن  احلسنبن  عبد اهللبن  حممدسابقة سعيا يف طلب اخلالفة أبرزها حتركات 

 ، امللقب بالنفس الزكية.أيب طالببن  عيلبن  احلسن

مل ينتظر يف الطريق  مسلمن أبا إإذ  ؛ايا ا متحدِ واضحا األول أن انحط عليه ما لبث اهلم  

مبارشة، ثم إنه أرسل رسالة  العراقحتى يلحق به اخلليفة اجلديد كام هو املتوقع، بل مىض إىل 

ا يومني أو ثالثة مما باخلالفة بل أخره يب جعفردون أن يرسل بالتهنئة أل العباستعزية يف أيب 

يف رسالته  مسلمأو عىل أفضل األحوال استهانة به، وكان أبو  أيب جعفريعني تردده يف مبايعة 

 !(3)يبدأ بنفسه عىل خالف ما تق ي به األعراف

 يف أول أيام عهده! يب جعفرالتحدي أل مسلمهكذا أعلن أبو 

 !عيلبن  عبد اهللن وجه جديد.. من عمه إال أن اهلموم أقبلت م

 العباسي عليبن  عبد اهلل خروج

 جلزيرةوا والشام خراسانبتدبري جيوش الدولة من أهل  الا موك عيلبن  عبد اهللكان 

، وكان قد خرج يف غزو الصائفة كام ذكرنا من قبل. وكان ينتظر أن ليغزو هبم الروم واملوصل

ال سيام وهو قائد اجليش  ول إليه اخلالفة ملا كان له من يد طوىل يف القضاء عىل ملك بني أميةئت

 العباسبوصية من أيب  أيب جعفر، فلام جاء اخلرب بخالفة حممدبن  مرواننترص عىل الذي ا

حني أراد أن يوجه » قال ألهل بيته: أبا العباسرفض هذا ومجع القادة واجلند وأعلن فيهم أن 

وقال من  حممدبن  مرواندعا بني أبيه فأرادهم عىل املسري إىل  حممدبن  مرواناجلنود إىل 
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فعىل هذا خرجت من عنده  ،انتدب منكم فسار إليه فهو ويل عهدي فلم ينتدب له غريي

ابن  عيلبن  عبد اهللة ما يقول، وهبذا خلع وشهد بعض القادة عىل صحَّ  ،«وقتلت من قتلت

 .(1)ذاوأعلن نفسه خليفة وبايعه اجلنود عىل ه أبا جعفر املنصورأخيه 

أنه األحق باخلالفة، فهو الذي دك رصح الدولة األموية، وثبت  عيلبن  عبد اهلليرى 

إال أنه  إبراهيمقد توىل اخلالفة بالعهد من أخيه  أبو العباس، وإذا كان دعائم البيت العبايس

إال أهنم  مر، وإذا كان إخوته مجيعهم أكرب منه باستثناء عبد الصمدهو اآلن أحق الناس باأل

ا -دونه يف املؤهالت ومل يقم أحد منهم بمثل ما قام به، كذلك فإن أخاه عبد الصمد  مجيعا

  أنهأكرب منه سنا إال أبو جعفريقف بجانبه ويرى رأيه، كذلك فإنه إذا كان  -الذي هو أسن منه

ا-  . (2)مل يقم بأي دور يؤهله لألمر -أيضا

بل بدأ يف االستيالء عىل املدن، وكان أول ما فعل أن سار بمن  عيلبن  عبد اهللمل ينتظر 

عاه إىل البيعة فلم جُيبه مقاتل، فحارص فد حكيم العكيبن  وكان واليها مقاتل معه إىل حران

 مدة ثم استطاع اقتحامها وقتل واليها واختذها مركزا له وحتصن هبا. املدينة

بأن يواجه هذا  أيب مسلم اخلراساينقرارا خطريا، إذ عهد إىل  أبو جعفر املنصوراختذ 

يف القضاء عىل  مسلم، وهو قرار فارق، فإما أن ينجح أبو عيلبن  عبد اهللن عمه اخلروج م

أبا ا احلالتني فإن ت، ويف كلأيب مسلميف القضاء عىل  عيلبن  عبد اهللأو ينجح  عيلبن  عبد اهلل

هذا يف قول أيب قد ختلص من أحد اخلصمني القويني وسهل له التفرغ لآلخر، واتضح  جعفر

نا نرجو أإال  عيلبن  عبد اهللأشد هتمة منا ل يب مسلمنحن أل» :املنصوروزير  املورياين أيوب

كبري من . كذلك فإن وجود عدد (3)«عيلبن  عبد اهللون ال حيب   خراسانواحدة نعلم أن أهل 

سيكون عامل ضعف له حني يكون عىل الطرف اآلخر  عيلبن  عبد اهللاخلراسانيني يف جيش 

 .(4)أبو مسلم اخلراساينزعيمهم املحبوب 

، فهنا رأيب جعفعىل خلع  عيلبن  عبد اهللمع  مسلملكن خطورة القرار فيام لو اتفق أبو 

 املحققة! أيب جعفرستكون هناية 

                                                 
 .33، 6/36، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 1/333، والطربي: تاريخ الطربي 335الدينوري: األخبار الطوال ص (1)

 .5/115د شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي حممو (2)

 .1/351الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/335الطربي: تاريخ الطربي ، و339الدينوري: األخبار الطوال ص (4)
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الذي هو حجر الزاوية يف هذه اللحظة،  أيب مسلموال نحسب أن أمرا مثل هذا غاب عن 

أنه مل يكن راغبا يف حرب  اليعقويب، وتفيد رواية عيلبن  عبد اهللأو ل يب جعفرفإما أن ينحاز أل

وأخيل بني هذين الكبشني فأهيام غلب كتب إلينا  خراسانأم ي إىل » :أحدمها بل قال لكاتبه

، عيلبن  عبد اهللفعزم عىل حرب  (1)كاتبه أقنعه بضد ذلكأنَّ  إالَّ « وكتبنا إليه سمعنا وأطعنا

 التايل: جرى عىل النحو أيب مسلمونظن أن تفكري 

عىل الرجل  مسلم، وعىل هذا فلو انترص أبو عيلبن  عبد اهللأضعف من عمه  أبا جعفرن أ

ومكانته يف الدولة ويزيد من  أيب مسلممن قوة  يزيدالقوي صاحب اجليش والشوكة، فإن هذا 

 مسلمرؤ عىل معاداته بعدئذ، فيم لو حدث العكس وحاول أبو فال جي أيب جعفرهيبته يف قلب 

، عبد اهللستكون سهلة فيام سيتقوى نفوذ  أيب جعفرفإن إزاحة  عيلبن  عبد اهللاالتفاق مع 

 أيب جعفروهو الرجل القوي الذي ال يؤمن جانبه، عىل األقل، بالقدر الذي يؤمن به جانب 

 وهو األضعف منهام.

ر أبو  أيب ، فاختار أن يكون يف جانب عيلبن  عبد اهللأنه قادر عىل النرص عىل  مسلمَقدَّ

 ، وكل منهام خيطط لغايته!جعفر

بن  اهلل عبداجليش العبايس، وجله من اخلراسانيني، وقيل: كان  أبو مسلم اخلراساينقاد 

، فقتل ما بجيشه من اجلند اخلراسانيني، يب مسلمخيشى من والء اخلراسانيني يف جيشه أل عيل

 ، ومع وصول هذا إىل(2)ينوي قتله كذلكعبد اهلل وقد كان  قحطبةبن  كذلك أفلت منه محيد

، واقتنعوا بأهنم إن استسلموا كان خراساندبَّ احلامس يف جنده من أهل » أيب مسلمجيش 

 .(3)«القتل مصريهم

عىل وشك أن حيارب  خراسانيف سياستهام، فجبار  عيلبن  عبد اهللمع  مسلميتشابه أبو 

كان يتبعه اخلراسانيون بالرهبة  مسلمفارقا مهام مايز بينهام، تلك أن أبا أنَّ  إالَّ  ،الشامجبار 

                                                 
 .3/111اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

بن عيل  مصدقة أن يقتل عبد اهلل. وال تبدو رواية 351، 1/335، والطربي: تاريخ الطربي 3/112اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

بن قحطبة  اخلراسانيني يف جيشه ملجرد احتامل أن ينحازوا إىل أيب مسلم، ربام شك يف بعض الشخصيات عىل وجه التحديد كحميد

ه وغريه فهذا قد ُيقبل، أما عامة اجلنود اخلراسانيني فأمر ال يصدق، ال سيام وهم قوم أهل سالح ويستحيل أن يكون قتلهم هبذ

ا من اخلراسانيني من جنده. السهولة من دون معركة أو اشتباك! عىل أن اجلزء الثابت أن عبد اهلل  بن عيل خرس كثريا

 .5/119حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (3)



 العباســيون األقوياء   

 

268 

ا- وباحلب أخذهم أخذ اجلبابرة » إال قهرا؛ عيلبن  عبد اهلل الشامبينام مل يتبع أهل  -أيضا

 .(1)ومل يكن فيهم صاحب بالء حسن ،«م السلمةوحزمهم حز

بن  عبد اهللة اغتيال بمهمَّ  صولبن  حممديدعى  الا رج املنصورومن جهة أخرى كلف 

 ةة فقتله، وفشلت مهمَّ هذا األخري اكتشف اخلطَّ أنَّ  إالَّ  عبد اهلليف جيش  حممد، فاندس عيل

 .(2)املنصور

بخدعة حربية  مسلمقد حتصن يف موقع ممتاز يف نصيبني، فقام أبو  عيلبن  عبد اهللكان 

ىل ، فهو سائر إالشامذكية، إذ ادعى أنه مل يأت حلرب ولكنه ُمَكلٌَّف من ِقَبل اخلليفة بوالية 

أيب من  الشامفزعا هلذا اخلرب خشية عىل أهلهم يف  الشاما أن هيتز أهل ، وكان طبيعي  الشام

ب بسطوته األمثال، ورست مسلم باتباع  عيلبن  عبد اهللرغبة عارمة يف جيش  الذي ُترْضَ

فاختذ هذا  مسلمأبو  قعه احلصني، فام لبث أن عادأجربته عىل التحول من مو أيب مسلمجيش 

 .(3)املوقع لنفسه فرجحت كفته

ال يستطيع  الا التقى اجليشان، ودارت معركة شديدة استمرت ستة أشهر وظلت سجا

غ ة متكن هبا من حسم النرص عن خطَّ  أيب مسلمتفتق ذهن ؛ حتى أحد حسمها لصاحله: إذ َفرَّ

عىل تفريغ ميرسته وضمها  الشامميمنته وضمها إىل ميرسته فصارت أكثر قوة مما أجرب جيش 

، وما إن حدث هذا التخلخل حتى هجم أيب مسلمإىل امليمنة ملواجهة ثقل امليرسة يف جيش 

وقلبهم  الشامميرسة جيش من القلب مع العدد القليل الذي تبقى يف امليمنة عىل  مسلمأبو 

فزاد ختلخلهم وتشتتهم وأذهلتهم املفاجأة العسكرية فزاد ختلخلهم وتشتتهم وانتهى األمر 

 البرصةفإنه َفرَّ إىل  عيلبن  عبد اهللا، وأما ا مؤزرا ا جديدا نرصا  مسلمباهنزامهم، وانترص أبو 

 .(4)البرصةأمري  عيلبن  نسليامحيث أخوه 

ثم مات بعدها بثامنية أعوام يف حبسه  هـ(139) املنصوروظل متخفيا حتى حبسه 

 .هـ(113)

                                                 
 .5/123، وحممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي 1/115البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 . 116، 1/115رشاف البالذري: أنساب األ (2)

 .1/335، والطربي: تاريخ الطربي 115، 1/113البالذري: أنساب األرشاف  (3)

 .1/339، والطربي: تاريخ الطربي 1/115، والبالذري: أنساب األرشاف 1/119الفسوي: املعرفة والتاريخ  (4)
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 أبي مسلم اخلراساني نهاية

 أيب جعفرغضب  مسلم، أثار أبو أيب جعفرو أيب مسلمباإلضافة للتاريخ املضطرب بني 

 عبد الرمحنبن  منه حبس عبد اجلبار -عيلبن  عبد اهللقبل أن يتوجه لقتال -حني طلب 

عبد اجلبار عىل » :أبو جعفربالكالم غيبة، فقال  مأيب مسلألهنام يناالن من  اهليثمبن  وصالح

طي رُشَ
ط أيب  (1) اهليثم أخو أمري املؤمنني من الرضاعة بن  وصالح، العباسوكان قبل عىل رُشَ

. (2)مسلمفرتاجع أبو  أبو جعفرحتى غضب  مسلموجادل أبو « فلم أكن ألحبسهام لظنك هبام

تحكم باخلليفة وإقصاء رجال الدولة املقربني يف ال أيب مسلما عىل نوايا غري أنه كان مؤرشا 

 .عيلبن  عبد اهللويلوح يف املوقف معنى املساومة إذ كان هذا عند تكليفه بحرب 

لسجل التاريخ املضطرب بينه وبني اخلليفة صفحة أخرى اكتشفها  مسلمثم زاد أبو 

 -اجلزيرةوهو وايل - قحطبةبن  احلسنقد أرسل  أبو جعفر املنصور، وكان قحطبةبن  احلسن

إذا  مسلم، فكان مما أرسل به للخليفة أن أبا عيلبن  عبد اهلليف حربه مع  بأيب مسلمليلحق 

 . (3)ويسخر منه« يلوى شدقه» من اخلليفةجاءه كتاب 

قد زاد من سطوته وهيبته واعتداده  عيلبن  عبد اهللعىل  أيب مسلموال ريب يف أن انتصار 

 الا ، فأرسل رسوأيب جعفربنفسه عىل حساب اخلليفة، ومل يكن هذا بالذي يفوت عىل مثل 

أؤمتن عىل » وقال: مسلم، فثار غضب أبو مسلملُيحيص األموال والغنائم التي حازها أبو 

ثم أساء إىل اخلليفة وتطور األمر حتى كاد يقتل الرسول لوال « الدماء وال أؤمتن عىل األموال

 !(4)أن منعه من هذا بعض أصحابه

 مسلميف هذا التوقيت، فأبو  أيب مسلمبالقادر عىل أن يعلن حربا عىل  أبو جعفرما كان 

، كذلك ما كان عيلبن  عبد اهللقد تشتت واهنزم مع  الشامزعيم اخلراسانيني، وها هو جيش 

 الشام مسلمأن يويل أبا  أبو جعفررأى بالذي يمكن السكوت عليه كام هو، ف مسلموضع أبو 

حني خيرج من مركزه وعصبته يف  أيب مسلم، فبهذا يضعف نفوذ خراسانبدال من  ومرص

الذي عرفه  مسلم، ذلك أن أبا خراسانكام كان يف  الشام، ولن يكون أمره يف خراسان

                                                 
 أي: قائد الرشطة. (1)

 .5/5ظم ، وابن اجلوزي: املنت1/351الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/351، والطربي: تاريخ الطربي 1/211البالذري: أنساب األرشاف  (3)

 .1/352، والطربي: تاريخ الطربي 1/211البالذري: أنساب األرشاف  (4)
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إال الرجل  ر ثم زعيام قويا آخر األمر ال يراه الشاميوناخلراسانيون داعية حمبوبا أول األم

 الطاغية سفاك الدماء.

، أيب مسلموكام هو العادة يف رصاع األذكياء مل تكن هذه األغراض بالتي ختفي عىل مثل 

وعزم عىل العودة إىل « يل؟! ، وخراسانومرص الشاميوليني » :الا فرفض قرار الوالية هذا قائ

 .(1)خراسانحيث حصنه ومركزه، وسار نحو  خراسان

كام  أيب مسلملة يعني بقاء مشك خراسانإىل  أيب مسلما أن وصول جيدا  أبو جعفريعرف 

 ؛أيب جعفرعن أن يكون من طراز  الا هي، وهو األمر الذي ال يسمح به أي ملك قوي فض

 مسلمأبا أنَّ  إالَّ  إليه أن يقدم لزيارته ملشاورته يف بعض أمور الدولة، أبو جعفروهلذا أرسل 

 ، وأرسلخراسانشعر بخطورة ما يدبر له، فعزم عىل عدم االستجابة واالستمرار نحو 

 برسالة من أحىل وأذكى وأفصح ما ُكتب يف الرسائل السياسية، كتب يقول: 

وقد كنا نروي عن ملوك آل  ،ألمري املؤمنني أكرمه اهلل عدو إال أمكنه اهلل منه إنه مل يبَق »

فنحن نافرون من قربك حريصون  ،ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت الدمهاء

ريون بالسمع والطاعة غري أهنا من بعيد حيث تقارهنا السالمة ح ،عىل الوفاء بعهدك ما وفيت

تعطي نفسك إرادهتا نقضت ما أبرمت أنَّ  إالَّ  فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك فإن أبيت

 .(2)«من عهدك ضنا بنفيس

، وهلجة أيب مسلمويظهر من هذه الرسالة هلجة خضوع للخالفة تظهر للمرة األوىل من 

يف هذه اللحظة هو األعىل فلم تظهر منه عداوة  أيب جعفرخوف رصيح، واحلق أن موقف 

، واآلن يطلبه إىل الزيارة وهي من ومرص الشامسابقة، كام أنه ابتلع إهانة املخالفة بوالية 

ا للترصيح باخلوف مضطر   مسلمن أبو السلطات الطبيعية للخليفة عىل عامله، فلهذا كا

أيب زاد يف حرج موقف  أبا جعفرا عىل التأكيد عىل خضوعه ووالئه للخليفة، غري أن وحريصا 

 برسالة أخرى قال فيها: مسلم

ملوكهم الذين  (3)قد فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة»

                                                 
 .352، 1/351، والطربي: تاريخ الطربي 1/212البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 .39، 6/35بدء والتاريخ ، واملطهر املقديس: ال1/352الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .الَغَشَشة: مجع غاش   (3)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

271 

، فلم (1)راحتهم يف انتشار نظام اجلامعةيتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم، فإنام 

سويت نفسك هبم وأنت يف طاعتك ومناصحتك واضطالعك بام محلت من أعباء هذا األمر 

عىل ما أنت به؟!! وليس مع الرشيطة التي أوجبت منك سمع وال طاعة، ومَحَّل إليك أمرُي 

رسالةا لتسكن إليها إن أصغيت إليها، وأسأل اهلل أن حيول بني  موسىبن  عيسىاملؤمنني 

من  (3)عنده وأقرب من طبه (2)الشيطان ونزغاته وبينك، فإنه مل جيد بابا يفسد به نيتك أوكد

 .(4)«الباب الذي فتحه عليك

سالة ، بام نعرفه عن شخصيته، قد أتى أمرا عظيام عىل نفسه بكتابة رأبا جعفرال ريب أن 

حتمل كل هذا التودد الذي اقرتب من الرجاء والتنازل، وهو اخلليفة الذي خياطب واحدا من 

والته، وال ريب أن كرامته اجلرحية البادية يف هذه الرسالة واضطراره إىل هذا النزول قد 

 كراهية جديدة! أيب مسلمأضاف إىل كراهية 

ت عليه طرق اخلروج، ومل  عىل اجلهة األخرى فإن مثل هذه الرسالة من اخلليفة قد َسدَّ

ينصاع ويذهب إليه مع احتامل اخلطر، أو أن تدخل العداوة املسترتة بينهام  أن إالَّ  أمامه دْ عُ يَ 

! بل وأرسل رسالة خراسانأن يكمل يف الطريق إىل  مسلممرحلة العلن، وقد اختار أبو 

 ، قال فيها:إبراهيمأساء فيها ألخيه اإلمام  يب جعفرشديدة اللهجة أل

وكان يف حملة  ،عىل ما افرتضه اهلل عىل خلقه الا ا ودليإماما  الا أما بعد فإين اختذت رج»

ا يف فحرفه عن مواضعه طمعا  ،القرآنا فاستجهلني بويف قرابته من رسول اهلل  قريبا  الا العلم ناز

 ،وأرفع الرمحة ،قليل قد تعافاه اهلل إىل خلقه، فكان كالذي ديل بغرور، وأمرين أن أجرد السيف

َفكم اهلل مَ ؛ حتى ا لسلطانكموال أقيل العثرة، ففعلت توطيدا  ،وال أقبل املعذرة كان  نْ َعرَّ

ام با عرف به ونسب إليه، وإن يعاقبني فما جهلكم، ثم استنقذين اهلل بالتوبة، فإن يعف عني فقد

 .(5)«وما اهلل بظالم للعبيد ،قدمت يداي

وبذا وصل األمر مرحلة توتر خطرية بني الرجلني، فرد عىل إساءته ألخيه برسالة أشد 

                                                 
 .انتشار نظام اجلامعة: أي تشتت وتبعثر نظام الدولة (1)

 .أوكد: أي أكثر تأكيدا وفاعلية (2)

 .من طبه: أي من غرضه (3)

 .6/39، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 1/352الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .1/352، والطربي: تاريخ الطربي 211، 1/213 البالذري: أنساب األرشاف (5)
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ح فيها بالتهديد قائ ن أخي كان إمام هدى يدعو إأهيا املجرم العاو، ف ،أما بعد» :الا هلجة َلوَّ

بينة من اهلل، فأوضح اهلل لك السبيل، ومحلك فيها عىل املنهج، فلو بأخي اقتديت  إىل اهلل عىل

ا، ولكنه مل ينسخ لك أمران إال كنت ا، وعن الشيطان وأمره صادرا ما كنت عن احلق حائدا 

 ، وتبطش بطش اجلبارين، وحتكما، تقتل قتل الفراعنةا وألغوامها موافقا ألرشدمها تاركا 

، خراسان كعببن  موسىباجلور حكم املفسدين، ثم إن من خربي أهيا الفاسق أين قد وليت 

ادي وشيعتي، وأنا  خراسان، فإن أردت وأمرته باملقام بنيسابور لقيك دوهنا بمن معه من ُقوَّ

دك، وأمرك غري مسدد وال موفق، وحسب أمري املؤمنني اهلل موجه للقائك أقرانك، فامجع كي

 .(1)«ونعم الوكيل

عن سبيل السياسة معه، فبعض املصادر تورد الرسالة األخرية عىل هذه  إال أنه مل يتخلَّ 

قد فهمت كتابك وللمدل عىل أهله بطاعته ونصيحته ونرصته وحماماته ومجيل بالئه » الشاكلة:

طاعتنا إال ما حتب، فراجع أحسن نيتك وعملك وال يدعونك ما أنكرته مقال، ومل يرك اهلل يف 

واهلل ويل توفيقك وتسديدك.  ،فإن املغيظ ربام تعدى يف القول فأخرب بام ال يعلم ؛إىل التجني

 فيام هويت احلكم فيه وال تشمت األعداء بك فأقبل رمحك اهلل مبسوط اليد يف أمرنا حمكاما 

من حرضه من بني  أبو جعفرإذ أمر  ؛سبيل السياسة من طريق آخر املنصورثم سلك  .(2)«وبنا

ويسألونه  ،ويشكرون له ما كان منه ،فكتبوا إليه يعظمون أمره ،أيب مسلمإىل » أن يكتبوا هاشم

ويأمرونه بالرجوع إىل أمري  ،وحيذرونه عاقبة الغدر ،أن يتم عىل ما كان منه وعليه من الطاعة

َكِلم »، وقال له: املرورذيمع أيب محيد  أبو جعفروبعث بالكتاب  ،«هوأن يلتمس رضا ،املؤمنني

إن هو  ،ا، وَمنِِه، وَأْعِلْمه أين رافعه وصانع به ما مل يصنعه أحدبألني ما تكلم به أحدا  مسلمأبا 

 ومَحََّله رسالة هتديد يف حالة رفضه القدوم! .(3)«حب...صلح وراجع ما أ

ةوقام الرسول ب قال: إن  خري قيام، فبعد أن سلمه رسائل اخلليفة ووجوه بني هاشم املهمَّ

ا، يريدون ا وبغيا الناس يبلغونك عن أمري املؤمنني ما مل يقله وخالف ما عليه رأيه فيك حسدا 

، حممدإنك مل تزل أمني آل  مسلموتغيريها، فال ُتْفِسد ما كان منك وكلمه.. يا أبا إزالة النعمة 

يعرفك بذلك الناس، وما ذخر اهلل لك من األجر عنده يف ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك، 
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بِط أجرك وال يستهوينك الشيطان.  فال حُتْ

 : متى كنت تكلمني هبذا الكالم؟ مسلمفقال له أبو 

وأمرتنا بقتال من  ،العباسقال: إنك دعوتنا إىل هذا وإىل طاعة أهل بيت النبي  بني 

وألف  ،فجمعنا اهلل عىل طاعتهم ،وأسباب خمتلفة ،خالف ذلك فدعوتنا من أرضني متفرقة

إال بام قذف اهلل يف قلوبنا حتى  الا منهم رج ومل نلَق  ،وأعزنا بنرصنا هلم ،حبتهمبني قلوبنا بم

ومنتهى أملنا  ،أفرتيد حني بلغنا غاية منانا ،وطاعة خالصة ،أتيناهم يف بالدهم ببصائر نافذة

 .(1)وإن خالفتكم فاقتلوين ،من خالفكم فاقتلوه :وقد قلت لنا ،وتفرق كلمتنا ،أن تفسد أمرنا

)الذي كان من النقباء االثني  اهليثمبن  اهتز هلذا الكالم فشاور مالك مسلمأن أبا ويبدو 

من قديم( الذي نصحه بأال يذهب إليه فلقد بلغ األمر بينهام مرحلة  خراسانعرش يف 

كالمه، وال هَيُوَلنَّك هذا منه... مَلَا بعد هذا أشد منه، فامض ال تسمع » الالعودة، وقال:

كام  .(2)«القد وقع يف نفسه منك يشء ال يأمنك أبدا ألمرك وال ترجع، فواهلل لئن أتيته ليقتلنك و

رى أن ال أرى أن تأتيه وأ» :الا قائ -أو بانويه- نصحه بذلك واحد من عقالء قومه اسمه نيزك

فإن  ،وهم جندك ما خيالفك أحد ،لك والري خراسانفيصري ما بني  ،فتقيم هبا تأيت الري

فعزم أبو  .(3)«من ورائك خراسانوكانت  ،وإن أبى كنت يف جندك ،استقام لك واستقمت له

 شل.، وانتهى الرتغيب إىل الفأيب جعفرعىل عدم الذهاب وأفىض هبذا إىل رسول  مسلم

لست للعباس وأنا  :يقول لك أمري املؤمنني» عند ذلك أدى الرسول رسالة الرتهيب

طلبك  ا ومل تأتني، إن وكلت أمرك إىل أحد سواي، وإن مل ألِ إن مضيت مشاق   حممدبريء من 

أقتلك أو ؛ حتى وقتالك بنفيس، ولو خضت البحر خلضته، ولو اقتحمت النار القتحمتها

 .(4)«أموت قبل ذلك

 فتزلزل له ودخله اخلوف. أيب مسلمنت هذه الكلامت هي السيف الذي نزل يف قلب كا

ا ووعده بأن يظل أمريا ( خراسانعىل  أيب مسلم)خليفة  قد راسل أبا داود أبو جعفروكان 
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أيب إىل  أبو داود، فأرسل أيب مسلمحتى آخر العمر إذا هو كان مع اخلليفة عىل  خراسانعىل 

فال ختالفن إمامك وال ترجعن  ،إنا مل نخرج ملعصية خلفاء اهلل وأهل بيت نبيه» يقول: مسلم

 .(1)«إال بإذنه

ا ، وصار حمارصا أيب مسلمفوصل الكتاب يف هذه اللحظة احلرجة فازدادت األزمة عند 

إىل اخلليفة ليستوثق من نواياه، واسمه أبو  الا من اجلهتني، ففكر أن ُيرسل أحد ثقاته أو

ثم  ،خراسانا عىل امل ي إىل وقال له: إين قد كنت معتزما  أيب جعفر، وبعث إىل رسول إسحاق

فإنه ممن أثق به، فلام ذهب أبو  ،إىل أمري املؤمنني فيأتيني برأيه إسحاقرأيت أن أوجه أبا 

عن  أيب مسلمأنه إن استطاع إثناء  أبو جعفر، وأغراه بكل ما حيب   تلقاه بنو هاشم إسحاق

ذاهتا، فوقع اإلغراء يف نفس أيب  خراسانخراسان فسيكافئه عىل هذا بوالية  إىل التوجه

، رأيتهم ُمَعِظِمني حلقك يرون لك ما شيئااقال له: ما أنكرت  أيب مسلمفلام رجع إىل  ؛اقإسح

 .(2)وأشار عليه أن يرجع إىل أمري املؤمنني فيعتذر إليه مما كان منه ،يرون ألنفسهم

أن يرده عن  نيزكعىل الذهاب إىل اخلليفة، وحاول صاحبه احلكيم  مسلموهنا عزم أبو 

 الذهاب إليه فلم يستطع فتمثل بقول الشاعر: 

 حَمَاَلٌة 
ِ
 َذَهَب اْلَقَضاُء بِِحيَلِة اأْلَْقَواِم   َما لِلِرَجاِل َمَع اْلَقَضاء

ثم يبايع ألحد من  ،أن يراه دمجرَّ ب أبا جعفرثم نصحه نصيحة أخرية، تلك هي أن يقتل 

أيب مل يقتنع هبذا، وكتب إىل  مسلمأبا أنَّ  إالَّ  .(3)فإنه لن جيرؤ أحد عىل خمالفته حينها ؛آل بيته

 أنه قادم إليه. جعفر

الذي  املورياين أيوبوهو أبو  أليب جعفر املنصوريدخل عىل خط القصة هنا كاتب الرسائل 

ح له  أيب مسلمفوجد رسالة  املنصوردخل عىل  ، ومل أيب مسلمبنيته يف قتل  أبو جعفرعنده، ورَصَّ

وليس  املدائنموجود يف  أبا جعفرسيقدم ومعه جيشه فيام احلال أن  مسلما فإن أبا يكن الوضع آمنا 

 أدَّىهذه إىل معركة ومقتلة يذهب هبا أمر الدولة الوليدة! ف أيب جعفرعه جيش، ولربام أدت نية م

 ا يف إمتام هذا القتل بأقل قدر من اخلسائر واحلروب عىل الدولة.ا دقيقا دورا  أيوبأبو 
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وهو  مسلمال أن يأيت أبو عىل أن أصلح األحو استقرَّ ؛ حتى ليلة ال ينام أيوبظل أبو 

اآمن  ألنه إن أتى وهو حذر فلن ينتهى األمر قبل حرب ومقتلة يذهب فيها أحد الرجلني  ؛متاما

 ة متقنة:وكثري من الناس، فوضع خطَّ 

رية؛ تلك هي أن يوصله إىل واقرتح عليه صفقة مغ جابربن  سعيدبن  أرسل إىل سلمة

مقابل أن ُيرِشك معه يف هذه  العراقمنصب الوالية يف مدينة كربى أمواهلا كثرية كأموال 

افق سلمة، وجيعل له نصف هذه األموال، فو أيوبأخا أيب  سليامنأيب بن  الوالية حاتم

وأنه  العراقكان خراجها يف العام املايض كخراج  بأن مدينة كسكر أيوبفأخربه أبو 

: بأن اخلليفة قرر أيوب: ولكن كيف؟ فأخربه أبو سيتضاعف يف هذا العام، فسأل أبو سلمة

ةقادم الستالم هذه  مسلموزيره األول يف أمور الدولة، وأن أبا  مسلمأن جيعل أبا  فعليه  املهمَّ

كان يعلم من طباع  أيوبأن يذهب إليه بالبرشى ويطلب منه والية كسكر، ويبدو أن أبا 

 أيوب، ثم أفىض أبو الا كل ما جرى، وهو ما كان فع أيب مسلمأنه سيقص عىل  سعيدبن  سلمة

وأوصاه أن  ،مسلمأن يقابل أبا  سعيدبن  وافق عليها، وأذن لسلمةف يب جعفربخطته هذه أل

قبل دخوله إىل  مسلمفاستقبل أبا  ؛سعيدبن  خيربه بشوقه إليه وانتظاره إياه، فانطلق سلمة

 .(1)اا بعد أن كان متوجسا وأصبح آمنا  مسلموأخربه وبرشه، ففرح أبو  املدائن

أول دخوله عليه، ذلك أنه سيدخل  مسلمأال يقتل أبا  أيب جعفرعىل  أيوبثم ألح أبو 

مع أصحابه وبعض خواصه، وهم ما زالوا يرتقبون، فلو دخل ومل خيرج فلربام ثارت فتنة، 

أبو َسلَّم عىل اخلليفة، قابله و مسلموظل ُيلح عىل اخلليفة حتى وافقه عىل هذا، فلام دخل أبو 

فأرح نفسك وادخل احلامم فإن للسفر قشفا ثم  عبد الرمحنبخري وقال له: انرصف يا  جعفر

عيلَّ اغد 
 .(3)وانرصف الناس مسلمفانرصف أبو . (2)

ت هذه الفرصة النادرة، وظل طوال ليلته ال ا شديدا ندم ندما  أبا جعفرإال أن  ا عىل أنه َفوَّ

عىل نصيحته التي أفلتت منه هذا املوقف حتى خيش أبو  أيوب، وَعنَّف أبا ينام من الغضب

وأربعة من أشداء جنود  هنيكبن  عثامنقائد حرسه  أبو جعفرعىل نفسه، ثم دعا  أيوب
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! ثم مسلما فقتلوا أبا جوا معا احلراسة وأمرهم أن يظلوا يف زاوية حتى إذا سمعوا صفيقه خر

، هل هم آمنون؟ أم ما زالوا أيب مسلمحياول استطالع رأي أصحاب  أيوبخرج أبو 

 .(1)أو يمسك عن قتله مسلممتوجسني كي ينقل هذا الرصد للخليفة فيقتل أبا 

د فيه عىل اخلليفة مسلمدخل أبو  بعض ما  أبو جعفر، وكان لقاء عاصفا بطبيعة احلال، َعدَّ

 يعتذر عن ذلك ويربر لنفسه بعض ما فعل: مسلممواجها إياه به، وأبو  مسلمفعله أبو 

أردت أن  (2)تنهاه عن املوات العباس: أخربين عن كتابك إىل أيب أبو جعفرقال  -

 تعلمنا الدين؟!

( فلام أتاين كتابه علمت أن أبو العباس: ظننُت أخذه ال حيل فكتب إيلَّ )مسلمقال أبو  -

 أمري املؤمنني وأهل بيته معدن العلم.

 قال: فأخربين عن تقدمك إياي يف الطريق؟  -

 قال: كرهت اجتامعنا عىل املاء فيرض ذلك بالناس فتقدمتك التامس الرفق. -

:  نْ ملَ  العباسقال: فقولك حني أتاك اخلرب بموت أيب  - أشار عليك أن تنرصف إيلَّ

 َنْقُدم فنرى من رأينا وَمَضْيَت فال أنت أقمت حتى أحلقك وال أنت رجعت إيل؟

 الكوفةقال: منعني من ذلك ما أخربتك من طلب الرفق بالناس، وقلُت: نقدم  -

 فليس عليه مني خالف.

 أردت أن تتخذها؟  عيلبن  عبد اهللقال: فجارية  -

 قال: ال، ولكني خفت أن تضيع فحملتها يف قبة ووكلت هبا من حيفظها. -

 .خراسانقال: فمراغمتك وخروجك إىل  -

فأكتب إليك بعذري  خراسانآيت  :خفت أن يكون قد دخلك مني يشء فقلت :قال -

عيلَّ ما يف نفسك وإىل ذلك ما قد ذهب 
(3). 

هذه رواية فيها حوار، وهي أمور حتتمل األخذ والرد، ولكن ثمة روايات أخرى كان 
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 :أيب مسلموال ردود من  أيب جعفرا من ا، ولذا كانت هجوما رد   مسلمفيها ما ال يملك فيه أبو 

؟ عيلوالكاتب إيلَّ ختطب أمينة بنت  : ألست الكاتب إيلَّ تبدأ بنفسك؟أبو جعفرقال 

مع أثره يف  كثريبن  سليامن؟ ما دعاك إىل قتل (1)عباسبن  عبد اهللبن  وتزعم أنك ابن سليط

يشء من هذا األمر؟ قال: أراد اخلالف وعصاين  دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك يف

قتلني اهلل إن مل  عيلَّ : وحاله عندنا حاله فقتلته وتعصيني وأنت خمالف أبو جعفرفقتلته، فقال 

 .(2)أقتلك

الذي مل يمهله الوقت كثري  أيب مسلموصفق بيديه فخرج احلراس اخلمسة واهنالوا عىل 

 قال: استبقني يا أمري املؤمنني لعدوك؟ قال: وأي عدو أعدى يل منك.رجاء، 

.. الرجل الذي مأل األسامع واألبصار، وفاضت بذكره أبو مسلم اخلراساينوهكذا ُقتِل 

 الكتب واألخبار، وأقوى رجال الثورة العباسية!

، عيلبن  موسىبن  عيسىقبل جميئه عند  مسلمإذ كان أبو  ؛مل يأخذ هذا احلوار كثري وقت

إال أنه تأخر للوضوء، فام وصل إىل  موسىبن  عيسىوقد خرج إىل اخلليفة عىل أن يلحق به 

أبو ؟ فقال سلمم، وقد سأل قبل أن يعرف بام دار: أين أبو الا مقتو مسلماخلليفة إال وجد أبا 

: يا أمري املؤمنني قد عرفت طاعته ونصيحته ورأى عيسىا، فقال : قد كان هاهنا آنفا جعفر

ا أعدى لك منه، ها هو واهلل ما أعلم يف األرض عدو   (3)كان فيه، فقال: يا أنوك إبراهيماإلمام 

وإنا إليه راجعون، وكان لعيسى رأي َحَسٌن يف : إنا هلل عيسى(، فقال الا ذاك يف البساط )مقتو

: خلع اهلل قلبك وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو هني مع أبو جعفر، فقال له أيب مسلم

 ؟!(4)أيب مسلم

إذ كيف يقتله بعدما َمنَّاه  أيب جعفر املنصورخون أن هذه واحدة من غدرات يرى املؤرِ 

هذا املبلغ من الكرب والتعاظم  مسلما وقد بلغ أبو ا مضطرا ؟ فيام يراه آخرون معذورا وأمنه

 واالستعالء عىل بيت اخلالفة وعىل اخلليفة.

                                                 
 !بن عباس بن عبد اهلل تفيد هذه الرواية أن أبا مسلم ادعى أنه من العباسيني، من أحفاد سليط (1)

 .6/51، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 356، 1/351، والطربي: تاريخ الطربي 216، 1/215البالذري: أنساب األرشاف  (2)

 أنوك: أي أمحق. (3)

 .1/353الطربي: تاريخ الطربي ، و1/216البالذري: أنساب األرشاف  (4)
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ا يف ذلك يف أمره هل يستشري أحدا حتري  أيب مسلمملا أراد قتل  املنصورأن  ابن خلكانروى 

ا ، فقال له: يمسلم الباهيلبن  قتيبةبن  لكي ال تنترش نيته هذه، فاستشار سلم ؛أو ينفرد باألمر

: أبو جعفرفقال  .[22]األنبياء:  ﴾ َلَفَسَدَتااهللُ َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إاِلَّ ﴿ :أمري املؤمنني قال اهلل تعاىل

قائده العسكري  أبو جعفر، وقد استشار (1)ا واعية، لقد أودعتها أذنا حسبك يا ابن قتيبة

حتى  أيب مسلميف قتل  املنصورإذ ما إن سأله  قتيبةبن  فلم يكن يف حكمة سلم أسيدبن  يزيد

: أرى يا أمري املؤمنني أن تقتله، وتتقرب إىل اهلل بدمه، فواهلل ال يصفو ملكك وال الا اندفع قائ

اهلل لسانك، وأشمت بك عدوك،  ا وقال: قطعشديدا  غضباا املنصورهتنأ بعيش ما بقي، فأظهر 

ا بقتل أنصح الناس لنا، وأثقله عىل عدونا عيلَّ أتشري  واهلل لوال حفظي ما سلف منك، ؛ أمَّ

أسيد، بن  يزيدوإين أعدها هفوة من رأيك لرضبت عنقك، قم ال أقام اهلل رجليك، فانزعج 

، وما ال أشك فيه، واهلل لكان ذلك رأيي» استدعاه مرة أخرى وقال: املنصورثم ملا قتله 

 .(2)«مكيديت عيلَّ ولكنني خشيت أن يظهر منك فتفسد 

إحدى قصص التاريخ البليغة التي ينبغي أن تبقى لإلنسان  أيب مسلم اخلراساينإن قصة 

 عربة ومثال، حيتوهيا بعقله وقلبه ليترشب معانيها ودروسها:

لقد كان كومضة الربق الساطع ؛ حتى اإلمكانات املدهشة يفهي قصة الفتى املوهوب ذ

الذي غري التاريخ ثم اختفى، فهذا الفتى الذي ُولد يف حكم اليتيم ونشأ يف عمل اخلادم، 

وعمل يف إصالح الرسوج، ما تلبث أن تنزل به فرصة اللقاء بقادة الدعوة فإذا بمواهبه 

أمر الدعوة يف معقلها الرئييس، ثم يكتب تدهش من يراه حتى يصري يف سنني معدودة القائم ب

، إن ما فعله أبو واملغرببنفسه سقوط الدولة األموية العظيمة املتمددة عىل أرض املرشق 

يف هذه السن املبكرة من أعامل كربى تبعث عىل اإلعجاب به وبمواهبه إيام إعجاب،  مسلم

: كان من أكرب امللوك يف االسالم، الذهبيأحد الشخصيات البارزة يف التاريخ، يقول  وجتعله

حتى يدخل  الشاموكان ذا شأن عجيب ونبأ غريب؛ من رجل يذهب عىل محار بإكاف من 

ئب أمثال اجلبال، ويقلب دولة، بعد تسعة أعوام، ويعود بكتا خراسان، ثم يملك خراسان

ا وثالثني سنة بلغ هبا منزلة سبعا  مسلمعاش أبو » :الزركيلويقول  (3)ويقيم دولة أخرى!!

                                                 
 .3/153ابن خلكان: وفيات األعيان  (1)

 .123خبار املوفقيات صبن بكار: األ الزبري (2)

 .6/15الذهبي: سري أعالم النبالء  (3)
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غروره يدفعه إىل مناطحة بيت اخلالفة، فإذا به فجأة ميتا يف وقت ال أنَّ  إالَّ  .(1)«عظامء العامل

 ، وصدق الشاعر:خراسانل القوي الكبري صاحب يتوقع أحد أن تكون هذه هناية الرج

 هُ ي َعَلْيِه اْجتَِهادُ نِ َما جَيْ  ُل وَّ َفأَ   ىتَ فَ لْ لِ  اهللِ نَ مِ  نٌ وْ عَ  نْ كُ ا مل يَ ذَ إِ 

وهي قصة جبار سفاك للدماء يموت عىل يد من خدمهم، ووطَّأ هلم الدولة، وهيأ هلم 

يصنع  -بعد كل هذا-إال أنه  ؛اوسلطانا  اا وجاها البالد، ولئن كان هو قد استفاد مما فعل نفوذا 

من آل البيت ما بلغ أن يصنع وال أن يفعل وال أن  الرضالغريه باملقام األول؛ فلوال دعوة 

 نِ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصيتبعه أحد ولو كان له كل تلك املواهب.. إنه أحد من يصدق فيهم قول النبي 

 .(2)«اَس النَّ  هِ يْ لَ عَ  طَ خَ ْس أَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللُ  طَ خِ َس  اهللِ  طِ خَ َس بِ  اسِ ا النَّ َض رِ  َس مَ تَ الْ 

ا بمسار اهنيارها، أو ا هلا أو ممسكا عاش يف زمن إدبار الدولة لكان جمددا  مسلمولو أن أبا 

ممن أتوا يف أزمنة الضعف فيحفظون  حتى باعث هنضتها من جديد، كام سيفعل بعده كثري

حيث  ؛الدولة أو جيددوهنا أو يؤجلون اهنيارها، لكنه عاش يف زمن إقباهلا وقوهتا وعنفواهنا

يكون املؤسسون والسالطني األقوياء ممن ال جمال ألن ينافسهم أحد يف حكمهم وسلطاهنم، 

حيرصون عىل أن يكون  أو قد ،صحيح أن أمثال هؤالء يسمحون بوجود األقوياء يف جوارهم

ذلك مرشوط بأال جياوز أحدهم حده فيهدد السلطان نفسه، وهذا نَّ لك رجاهلم من األقوياء،

 فلم يكن من هنايته بدل حلفظ الدولة. مسلمما جترأ عليه أبو 

أيب جعفر ستوى كان يف زمن إقبال الدولة، غري أن خصمه مل يكن عىل م مسلمولو أن أبا 

كان هو اآلخر شخصية فذة، ويف  املنصورنَّ لك ، فلربام توقعنا أن يطول بقاؤه ونفوذه،املنصور

ا وإرادة وسياسة، فكان دخول الرجلني يف الطبقة األوىل من احلكام والسالطني، قدرة وعزما 

بنسبه العبايس  -فوق قدراته وشخصيته-ز الذي يتمي املنصورا لصالح مواجهة كهذه حمسوما 

ويف الصدر من اإلسالم، ويف ذلك العرص ما كان  اهلاشمي، وهو نسب يف الصدر من العرب

 أال ترى أن أبعد» :اجلاحظألحد أن يستويف هذا الرشط أو يدخل يف هذه املنافسة، فكام قال 

ألن ذلك  ؛إىل املراتب، ال تنازعه نفسه إىل طلب املراتب شدهم تلفتااالناس مهة يف نفسه وأ

                                                 
 .3/333الزركيل: األعالم  (1)

 (.2311وط: إسناده حسن، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )ؤ( وغريه، وقال شعيب األرن236رواه ابن حبان ) (2)
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 .(1)«حيتاج إىل نسب أو إىل أمر قد ُوِطئ له بسبب

وهي قبل كل هذا وبعده قصة متكررة يف التاريخ، قصة الرجل املجهول الذي يعيش يف 

مان عن فرصة جتعله ا، ثم يسفر الزأغامر الناس وال يكاد ُيلتفت إليه وال حيسب له أحد حسابا 

الرعب الذي ختشاه امللوك والسادة والزعامات.. ومن يدري: كم بيننا اآلن يف الناس من 

ا فإن األمل يف تغري احلال ال مواهب تنتظر الفرصة التي تقلب وجه التاريخ؟!!.. وهلذا حتديدا 

تستوي عىل ا، فكم حتت الطني من بذور ال يدري إال اهلل كيف تكون إذ تستغلظ ويزول أبدا 

 سوقها؟!

عىل هذا النحو املفاجئ، لتكون حياته  أيب مسلم اخلراساينعىل أي حال، انتهت قصة 

 كلها مفاجأة: مفاجأة يف االبتداء ومفاجأة يف االنتهاء.

 :الا ائا من الشعر خلص فيها حياته، وأودع فيها خالصة رأيه يف الدنيا قوقد ترك لنا أبياتا 

ــْتاَمِن َمــا َعَجــَزْت   َقــْد نِْلــُت بِــاحْلَْزِم َواْلكِ

 

ــُدوا  ــْرَواَن إِْذ َحَش ــي َم ــوُك َبنِ ــُه ُمُل  َعنْ
ــْيِف َفــاْنَتَبُهوا  ــْم بِالسَّ هُبُ  َمــا ِزْلــُت َأرْضِ

 

 ِمـــْن َرْقـــَدٍة مَلْ َينَْمَهـــا َقـــْبَلُهْم َأَحـــدُ  
 َطِفْقــــُت َأْســــَعى َعَلــــْيِهْم يِف ِدَيــــاِرِهمْ  

 

ـاِم َقـْد َرَقـُدواوَ    اْلَقْوُم يِف ُمْلكِِهـْم بِالشَّ

ـــْن َرَعـــى َغـــناَما يِف َأْرِض َمْســـَبَعةٍ   َوَم
(2) 

 

 (3)َوَنـــاَم َعنَْهـــا َتـــَوىلَّ َرْعَيَهـــا اأْلََســـدُ  

اوقد ُسِئل   الناس؟ قال: كل قوم يف إقبال دولتهم، وقيل له: بم بلغت ما  : من أشجعيوما

وليس له دار وال عقار  مسلم. وقد مات أبو (4)قال: ما أخرت أمر يومي إىل غد قط  بلغت؟ ف

 .(5)ة وال دينارمَ وال عبد وال أَ 

َره  َأَجل  ملوك األرض ثالثة، وهم الذين قاموا » بعد قرابة املائة عام فقال: املأمونَتَذكَّ

 «.وأبو مسلم اخلراساين، ، وأزدشرياإلسكندرول وحتويلها: بنقل الد

وردت بعض عبارات ُيفهم منها أنه تغري وتاب يف آخر حياته، منها الرسالة الثانية التي 

                                                 
 .2/315اجلاحظ: احليوان  (1)

 ود.أرض مسبعة: أي أرض ذات سباع وهي األس (2)

 .6/53، والذهبي: سري أعالم النبالء 35/111ابن عساكر: تاريخ دمشق  (3)

 .119، 115ابن خلكان: وفيات األعيان  (4)

 .6/93املطهر املقديس: البدء والتاريخ  (5)
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، والتي ذكرناها من قبل، كذلك أيب جعفر املنصورلدى جمادالته مع  إبراهيمأساء فيها لإلمام 

أنه سئل يف أواخر عمره: كيف أنت إذا حوسبت عىل إنفاقك املال يف غري  ابن عساكرما أورده 

لطمعت يف خفة املحاسبة عىل تبذير من  العباسحقه؟ فقال: لوال ذنويب يف إقامة دولة بني 

 .(1)املال

؟ فقال: ال أقول إن أبا احلجاجأهو خري أم  :أيب مسلمعن  املباركبن  عبد اهللوُسِئل 

ا من أحد، ولكن كان  مسلم ا  احلجاجكان خريا  مسلم: كان أبو الذهبيفيام قال  .(2)منهرشا

 .(3)يف ذلك احلجاجعىل  يزيدُ ا للدماء، سفاكا 

ق  د أبا  أيب مسلمأصحاَب  أبو جعفرَفرَّ وأنصاره بام وزعه عليهم من املال الكثري، كام هدَّ

ا أقسم باهلل لئن قطعوا طنبا » :الا قائ اا شديدا هتديدا  -يب مسلمقائد احلراسة اخلاصة أل- إسحاق

ورصفهم، كذلك  إسحاقفخرج إليهم أبو  «.ألرضبن عنقك ثم ألجاهدهنم (4)من أطنايب

وعدم القدوم عىل  خراسانكانوا يلحون عليه باالنرصاف إىل  نْ ممَّ  أيب مسلمعفا عن أصحاب 

 .(5)اهليثمبن  أبو نرص مالك :مثل ؛يب جعفرأ

من حلظة يف غاية احلرج بأعجوبة، وقد اعرتف فيام بعد أن من  املنصوروهبذا أفلت 

 .(6)وهو يف مجاعة قليلة مسلمأخطائه أن يقتل أبا 

 قال فيها:  بأيب مسلمالناس خطبة أوضح فيها دوافعه ملا فعل يف  أبو جعفرثم خطب 

الطاعة إىل وحشة املعصية، وال ترسوا غش األئمة، فإنه  أنسال خترجوا من  ؛أهيا الناس»

دينه  منكرة إال ظهرت يف آثار يده أو فلتات لسانه وأبداها اهلل إلمامه بإعزاز مل ُيرِس  أحد قط  

وإعالء حقه، إنا لن نبخسكم حقوقكم، ولن نبخس الدين حقه عليكم، إنه من نازعنا عروة 

بايعنا وبايع الناس لنا عىل أنه من  مسلم، وإن أبا (7)هذا القميص أجزرناه خبي هذا الغمد

ومل متنعنا رعاية احلق له  ،ه لناثم نكث بنا فحكمنا عليه حكمه عىل غري ،نكث بنا فقد أباح دمه

                                                 
 .35/111ابن عساكر: تاريخ دمشق  (1)

 .5/29هبي: لسان امليزان ، والذ3/115، وابن خلكان: وفيات األعيان 35/123ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)

 .6/51الذهبي: سري أعالم النبالء  (3)

 الطنب هو ما تشد به اخليمة إىل األرض. (4)

 .1/353الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .111/52ابن كثري: البداية والنهاية  (6)

 املراد أن من نازعنا جازيناه بالسيف. (7)
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 .(1)«من إقامة احلق عليه

 املضطربة خراسان

ا يف معظم حركات التمرد عىل اخلالفة ، بل ظل حارضا بأيب مسلمإال أن األمر مل ينته 

ا إىل ملة أخرى؛ ا باإلسالم أو ما كان داعيا ملتزما  ، سواء ما كان منهاخراسانالعباسية يف 

 إيرانوواليات  خراسانيف » فسيظهر منذ هذا الوقت حركات حتمل الشعور القومي الفاريس

، كام (2)«افحسب بل ضد اإلسالم أيضا  الشاملية يف شكل ثورات مل تكن موجهة ضد العرب

عن  خراسانغريه ابتعاد مل يكن آخر واٍل يُ  مسلماملطامع، فأبو  وذو نوسيظهر الطموح

ن حظوظهم ما وعاصمة اخلالفة وقوهتا وسعة مواردها يف االستقالل هبا، لذا جرب الطموح

 شاءوا لكن اخلالفة كانت يف أوج قوهتا فذهبت آماهلم أدراج الرياح.

من أكرب الصدمات التي عانتها القومية اإليرانية،  املنصورعىل يد  أيب مسلمكان مرصع 

، فكان (3)رفعوا راية العصيان يب مسلموقد انتهز املزدكيون هذه الفرصة، وحتت َعَلم الثأر أل

واستوىل عىل حوارض  ،ا، وكان جموسيا أيب مسلم، ثار يطالب بدم نباذأول من خرج هو س

التي تركها هناك  أيب مسلمواستوىل عىل أموال وغنائم  ،والري   وأصبهان ة مثل قومسمهمَّ 

بقيادة  فارسا من عرشة آالف جيشا  أبو جعفر املنصور، فبعث إليه عيلبن  عبد اهللمن حرب 

ا حتى يقال: ُقتل من أنصار سنباذ ستني ا كبريا ، فانترص عىل سنباذ نرصا مرار العجيلبن  مجهور

بن  ا، وبرز يف هذا التمرد اسم عمروهت هذه الثورة بعدما عاشت سبعني يوما ا، وهكذا انتألفا 

ا جعله من ا من أهل الري فقاد رجاهلم ملقاتلة سنباذ فأبىل بالء حسنا الذي كان جزارا  العالء

 .(4)القادة فيام بعد

، بعدما حقق هذا النرص الكبري، وصارت بيده األموال مرار العجيلبن  عىل أن مجهور

، داخله الغرور وظن أنه يستطيع أن يفعل ما عجز عنه أيب مسلمالكثرية التي حازها من إرث 
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وخرج عن طاعة اخلالفة  بخراسان، فأعلن االستقالل باذوما عجز عنه سن مسلمأبو 

ا آخر بقيادة جيشا  املنصورالعجم، ما استدعى أن يوجه له  هـ( واستعان بالفرس133)

، فانتهت حال مجهور هـ(135بعد قتال شديد )الذي انترص عليه  ؛األشعث اخلزاعيبن  حممد

 إىل نفس ما انتهت إليه حال سنباذ.. والشقي من ُوعظ بنفسه، والسعيد من ُوِعظ بغريه!

حركة احتجاج عسكرية من بعض اجلند  عامني فحسب، ثم حدثت خراسانهدأت 

أبو حيث كان  املنصور، وذلك بتحريض من أيب داود خالد بن إبراهيم اخلراسانية عىل نائبها 

ا وإن مل يكن مترده ظاهرا  أيب مسلموممن خرج عىل الطاعة بعد مقتل  املنصورمن مناوئي  داود

أن يصعد عىل رأس القلعة التي حورص فيها لينادي  أبو داودا إىل فعل كبري، وحاول أو مرتمجا 

يسقط من فوقها  -عف برصه، أو الستناده عىل حجر هش  لض-عىل أتباعه من اجلنود، فإذا به 

، فينهي هذه احلركة هـ(111) األزدي لرمحنعبد ابن  عبد اجلبار املنصورويموت، ثم ُيرسل 

 .(1)ثم خُيمد دعوة علوية أخرى يف مهدها

ا- يفكر أن إالَّ  ثم ال يلبث عبد اجلبار ، وزاد نفوذه هـ(111يف االستقالل هبا ) -أيضا

ر ُبدَّ  ال ن جمموعة تدين بالوالء للخليفة، وكانحتى ختلص م من عالج عاجل، ومعه َفكَّ

التي تغوي باالستقالل،  خراسان للسيطرة عىل ا دائاما يف وسيلة جديدة تكون عالجا  املنصور

أن ُينهي استقالل عبد اجلبار باحليلة والسياسة، وهنا يظهر لنا مرة أخرى  املنصورفحاول 

ا من  املورياين أيوبكاتب الرسائل أبو   خراسانالذي نصح اخلليفة أن يرسل إليه يطلب جيشا

عبد اجلبار فهم احليلة أنَّ  إالَّ  من جنوده فتكون حربه أسهل، خراسانلتخلو  ؛لغزو الروم

، ومتى خرج منها جيش خيف عليها وفسد راكقد عاثت هبا األت خراسانوأرسل يقول: بالد 

ا يساعده عىل اخلليفة بأن يكتب إليه بأن اخلالفة ترسل إليه جيشا  أيوبأمرها، فنصح أبو 

ضيقة يف هذا العام أقواهتا،  خراسان، غري أن عبد اجلبار كتب يقول: إن بالد مواجهة الرتك

أفسدها. فلم يكن من سبيل إال احلرب الرصحية، ومعها هذا العالج  ومتى دخلها جيش

ر  ، وأن خراسانوبني  العراقأن جيعل الريَّ مركزا وسيطا بني اخلالفة يف  املنصورالدائم، فقرَّ

 خراسان)الذي تلقب باملهدي فيام بعد( فيكون عىل مقربة من أحوال  اولده حممدا يويل عليها 
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 .(1)ون عني اخلالفة عليهاويك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه حممٌد الفارَس  إىل الرِي  احممدا ابنه  املنصورأرسل  عىل رأس جيش قوي، ومن هناك َوجَّ

؛ ، فام زال به خيدعه ومن معهعىل مقدمة هذا اجليش إىل عبد اجلبار خزيمةبن  الكبري خازم

فلام وصل إليه قال: يا أمري املؤمنني قتلة  املنصورهرب أتباعه، وُقبِض عليه، وُأرسل إىل حتى 

 .(2): تركتها وراءك يابن اللخناء، فصلبهاملنصوركريمة. فقال 

ـر هـذا الوضـع اجلديـد ملدينـة الـريخراسانا عىل نائبا  املنصوربن  حممد واستقرَّ   ، وقد َوفَّ

ـا،وملحمد أن تكون قاعدة للفتـوح  ، وأن طربسـتانإىل ابنـه أن يغـزو  املنصـورفجـاء أمـر  أيضا

بـن  عمـربمن معه من اجلنود، ثم أمده بجيش آخر يقوده اخلبري باملنطقـة  (3)صبهبذحيارب األ

، فحارصوا األصبهبذ يف قلعته احلصينة فصاحلهم عىل مـا يف القلعـة مـن أمـوال، وعـىل العالء

                                                 
 .1/393الطربي: تاريخ الطربي وما بعدها، و 1/223البالذري: أنساب األرشاف  (1)
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األول،  طربسـتاناملعركـة بفـتح  خني يصفون هذهالدخول يف سلطان املسلمني، ذلك أن املؤرِ 

إذ كانت هذه من املناطق التي استعصت عىل الدولـة األمويـة صـاحبة الفتوحـات، كـام حقـق 

ــرتك ــك ال ــىل مل ــارات ع ــيش انتص ـــ اجل ــروف ب ــام  ،«املصــمغان» املع ــذا يف ع ــل ه ــان ك وك

 .(1)هـ(111)

 

 

 

 

 

 

إال ألن قلب الدولة يف هذه  طربستان، وبدء الفتوح يف خراسانأمر ومل يكن ممكنا إقرار 

ن اجليوش اإلسالمية  امطمئنا األثناء كان  يف عمومه وقد خال من الثورات الداخلية، وهذا َمكَّ

ا من وقتل بعضا  ؛عهده مع املسلمني ومتابعة الفتح، فحتى عندما نكث األصبهبذ الرباطمن 

مرة أخرى،  طربستاناستطاعت اجليوش إعادة فتح  ،هـ(112كان هناك ) نْ املسلمني ممَّ 

باجلهاد  والكوفة البرصةيف أهل  املنصوربعض املسلمني نادى  كذلك حني قتل ملك الديلم

 .(2)فخرج لذلك عدد كبري متوجهني للجهاد هـ(113)

هـ( وحتى 139ظلت حالة االطمئنان واهلدوء يف قلب الدولة اإلسالمية منذ )

مما جعلها غري  ؛ومل َتُطل هـ(111رة الراوندية )هـ(، اللهم إال حادثة واحدة هي ثو115)

ن هذا اهلدوء الدولَة من تأسيس بذور النهضة ة عىل السيرمؤثِ  اق العام لألحداث. وقد َمكَّ

نها من احلفاظ عىل املسلمني يف أطراف البالد والبالد األخرى.   التي ستزهر فيام بعد، كام َمكَّ

كل  املنصورإذ حتدث ثورتان كبريتان يف قلب الدولة، ويرصف هلام  ؛ثم ينقلب احلال

ه أيام شديدة الصعوبة والكرب، ولوال هذا النظام اإلداري اجلديد طاقته وجهده، ومتر علي
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واملرشق لكان ُيكتب  خراسانوالذي كان من عوامل إقرار اهلدوء يف  الذي استحدثه يف الري

 اآلن تاريخ آخر.

يف عام  إالَّ ، ومل حتدث أزمة كبرية هـ(112ثامنية أعوام غالية منذ ) خراسانأمر  استقرَّ 

 ،«األستاذ سيس»، وعرف بـاملجوس أحد زعامء الفرس خراسان، إذ ثار يف هـ(151)

تمع ، وقاد حركة من أبرز حركات الشعوبية الفارسية اج(1)واألستاذ عند الفرس تعني املُعلم

امعه نحو من ثالثامئة ألف، وقتلوا من املسلمني خلقا  ، كام هزموا اجليوش املحلية يف كثريا

وازداد أمرهم تفاقام، ويف هذه اللحظة بدا  خراساناملدن التي استولوا عليها، وساء الوضع يف 

وجعل ابنه  خراسانة مركزا متقدما إلدار بجعل الرِي  املنصورنجاح رؤية  -ملرة أخرى-

عىل إعداد العدة وهتيئة األمور حلرب األستاذ سيس،  حممدعليها، فمن هناك عمل  والياا حممد

اقد مهد له  املهديكان  خزيمةبن  خازم املنصورفلام أرسل له  من األمور واجليوش،  كثريا

ا من اجلنود، فام زال يراوغهم ويامكرهم ويعمل اخلديعة فيهم حتى عني ألفا فقاد خازم نحو أرب

ا، وأرس منهم فاجأهم باحلرب، وواجههم بالطعن والرضب، فقتل منهم نحوا من سبعني ألفا 

 .(2)ا، ويف النهاية ُأرَس األستاذ سيس ثم قتلأربعة عرش ألفا 

 الراوندية حركة

هـ،  111ت رسيعة ومفاجئة وقوية، كان ذلك يف عام كانأهنا  إالَّ  من ثورة، وتبدو أقلَّ 

، وكانوا يعتقدون بتناسخ األرواح اخلراساين بأيب مسلموالراوندية يف األصل خراسانيون، تعلقوا 

فلام ُقتل انتقلت ، أيب مسلم اخلراساينت يف حتى استقرَّ  ؛ظلت حتل يف الناس آدمفاعتنقوا أن روح 

هو رهبم الذي  املنصور، وعىل هذا اعتقدوا بأن املنصورقائد حرس  هنيكبن  عثامنروحه إىل قاتله 

 الكوفةبعض قياداهتم فانقلبوا عليه، واقتحموا سجن  املنصوريطعمهم ويسقيهم، فسجن 

ذاته الذي  املنصورنفسه يف مفاجأة كادت هُتلك  املنصورقرص  وأخرجوا زعامءهم ثم هجموا عىل

يقاتلهم بنفسه وهو راجل، وأبدى بسالة وشجاعة كبرية حتى انحاز إليه الناس  أن إالَّ  مل جيد

أنه أخطأ بتعرضه للخطر يف هذا اليوم  املنصوروجاءت اجلنود وقتلوهم عن آخرهم. وقد اعرتف 
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 .(1)ر وذهبت اخلالفةإذ لو أصابه سهم الضطربت األمو

يف اختاذ مدينة  املنصور، وكانت البداية لتفكري الكوفةوقعت هذه األحداث يف هاشمية 

 تكون عاصمة اخلالقة. الكوفةغري 

 بغداد بناء

اخ أن يبحث عن الكلامت حيتاج املؤرِ  التي  املدينة، تلك بغدادقبل أن يسطر كالمه عن  كثريا

مل  بغدادكواحد من أعظم ملوك الدنيا يف كل التاريخ اإلنساين، ذلك أن  أبا جعفر املنصورَخلََّدت 

من الزمن  ولفرتة طويلة بغداد، وال حتى عاصمة اإلسالم، بل كانت تكن فقط عاصمة العباسيني

هو حديث  بغداد، إن احلديث عن بغدادعاصمة الدنيا كلها، ومل يكن عىل وجه األرض مدينة مثل 

يف وقتها  بغدادالتي تكثفت فيها احلضارة اإلسالمية يف أزهى عصورها قاطبة، إذ كانت  املدينةعن 

، ومهوى أفئدة سفةقلب األرض، جممع املآثر واملفاخر، وملتقى العلامء واألدباء والشعراء والفال

 طالب العلم يف كل فن ونوع، ومركز التجارة العاملي الذي يلتقي فيه الرشق بالغرب.

وتوليها بالرعاية والعناية  بغدادصنع للدنيا صنيعا خالدا بمجهوده يف بناء  املنصورإن 

وما صنعه  بغداد املنصورلم جينح بنا لقلنا إن بناء وجلب العلامء إليها، ولو شئنا أن نرتك الق

 املنصورلرفعتها هلو عمل يغفر له ما ُيْؤخذ عليه من أخطاء السياسة، إذ مهام كانت أخطاء 

 فاقت كل أثر آخر. بغدادذات أثر، فإن حماسن بنائه 

عر كان سبب التفكري يف بناء جديد عىل حسب بعض الروايات هو الظرف األمني، إذ مل يش

ا، فأرسل بات آمنا  الكوفةالقريبة من  بعد حركة الراوندية بأن بقاءه يف مدينته اهلاشمية املنصور

ا- جمموعة يستكشفون له األماكن املناسبة ثم ذهب بنفسه ليخترب هو املواضع التي يمكن  -أيضا

أصحابه بمكان طيب اجلو يصلح أن يكون مدينة، فلام أن يبني فيها مدينته اجلديدة، ثم جاءه 

، إال أنه ة رأهيم واقتنع بأن هذا املوقع مناسب ليكون مدينة ملكيةثبت له صحَّ  أبو جعفرعاينه 

ا عن طرق الناس يف الرب والبحر مما ُيعيق سهولة النشاط االقتصادي، فهو يصلح رآه بعيدا 

إنام أريد موضعا يرتفق الناس به ويوافقهم مع » ملعيشة الناس، قال: للخالفة لكنه ال يصلح

ونة فإين إن أقمت يف موضع ال جيلب ئموافقته يل وال تغلو عليهم فيه األسعار وال تشتد فيه امل
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 ،«ونة وشق ذلك عىل الناسئإليه من الرب والبحر يشء غلت األسعار وقلت املادة واشتدت امل

وضع الذي مرَّ هو به يف أثناء استكشافه، ورآه أنسب األماكن ملا به من رأيه عىل امل واستقرَّ 

يشء يأتينا فيها كل ما يف  الصنيليس بيننا وبني  دجلةهذه  صالحهذا موضع معسكر » ميزات:

جييء فيه كل يشء من  الفراتوهذا  ،ل ذلكوما حو وأرمينية اجلزيرةالبحر وتأتينا املرية من 

جاءته نصيحة من دهقان مقيم هبذا املوضع فزاد  املنصورثم إن  «.وما حول ذلك والرقة الشام

يصل إليك  وأنت بني أهنار ال» بأن للموقع ميزات حربية وإدارية، قال: املنصورعىل رؤية 

عدوك إال عىل جرس أو قنطرة فإذا قطعت اجلرس وأخربت القناطر مل يصل إليك عدوك وأنت 

وأنت متوسط  ،إال احتاج إىل العبور واملغربوالفرات ال جييئك أحد من املرشق  دجلةبني 

 .(1)«كله وأنت قريب من الرب والبحر واجلبل والسواد واملوصل والكوفة وواسط للبرصة

والقنوات التي متر حوهلا مما  دجلةيبني موقعها من هنر  للمدينةتقريبي  (2)وهذا خمطط

 ا.جيعل موقعها الطبيعي ممتازا 
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ا،دودة كانت خيارات املكان واختياره حم ا كالذي ا كبريا ا جديدا ومل تكن حتتمل توجها  أيضا

يبحث  املنصور، لقد كان الكوفةإىل  املدينةمن قبل حني انتقل من   أيب طالببن  عيلاختذه 

ا- العراقعن مكان يف  والغربية  وخراسان الرشقية كفارسفهو املتوسط بني األقاليم  -أيضا

 احلجازوأنصارهم، وهو قريب من  ، وهو مركز قوة العباسينيكاحلجازواجلنوبية  كالشام

فتلك أقطار فقرية املوارد، وال  احلجازودة إىل الع -مثال-، إذ ليس باإلمكان الشامومن 

 . (1)ذوي اهلوى األموي ومركز العرب عاصمة األمويني دمشقالتوجه نحو الغرب حيث 

ضهم  بغدادكانت  وأرضاهم، ثم استدعى عنها  املنصورمزرعة لستني شخصا فَعوَّ

املهندسني والبنائني واحلفارين واحلدادين والنجارين والصناع وغريهم، وأرسل إىل البالد 

من أمر البناء حتى اجتمع له ألوف كثرية، واختار معهم قوما من  شيئااباستدعاء من يفهم 

بن  واحلجاج أبو حنيفةذوي الفضل واألمانة كي يقوموا عىل أمر البناء، وكان منهم اإلمام 

ا هلا قبل البناء، َفُرسمت عىل األرض بالرماد، وصار يسري يف ، وأمر بأن يرى نموذجا ةاأرط

طرقاهتا ويدخل أبواهبا ورحاهبا وهي عىل هذه احلال، ثم أراد أن يتضح معاملها بصورة أدق، 

قطن ثم وضع عليه النفط ثم أشعل النار، فصارت النار فوضع عىل هذه اخلطوط حبَّ ال

اومعاملها فاتضحت له  املدينةترسم حدود  فأمر بالبدء يف حفر األساسات عىل حسب  متاما

 . (2)هذا التخطيط

يتم حتت إرشاف أربعة، يتوىل كل واحد منهم متابعة البنـاء يف قسـم مـن  بغدادوكان بناء 

. وبنــى هلــا أربعــة أبــواب وعمــل عليهــا اخلنــادق، وعمــل هلــا ســورين، (3)بعــةاألقســام األر

أطول من اخلارج وأمر أن ال يسكن حتت  الداخلبني كل بابني فصيالن والسور ، (4)وفصيلني

وأمر أن ُيْبنى الفصيل الثاين مع السور النازل ألنه  ،أحد وال يبنى منزال الداخلالسور الطويل 

. وكان مقياس حجر البناء مربعا، ذراعـا يف (5)لقرص واملسجد اجلامعأحصن للسور، ثم بنى ا

، وصممت طرقاهتا بحيث تكون متسعة أربعـني ذراعـا يف أربعـني (6)رطال 113ذراع ووزهنا 

                                                 
 .11صد. إبراهيم أيوب: التاريخ العبايس  (1)

 .63، 1/66، واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 161، 1/159الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/139الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .11/521هو حائط قصري أقل من سور املدينة. انظر: ابن منظور: لسان العرب  :الفصيل (4)

 .1/33اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (5)

 .1/139الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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 .(1)ذراعا، وُيمنع الناس من البناء يف هذه املساحة

التشديد التام يف اإلنفاق إىل حد أنه  ، مع(2)ثامنية عرش مليون دينار بغدادوأنفق يف بناء 

ا، وهو مبلغ تافه بالنسبة حبس أحد املرشفني عىل البناء لعجز يف امليزانية بلغ مخسة عرش درمها 

 . (3)إىل هذا العمل

ووضع بنفسه أول أحجارها وهو يقول: بسم اهلل واحلمد هلل  ،«مدينة السالم» وسامها

 .(4)يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني، ابنوا عىل بركة اهلل واألرض هلل

يف  (5)ا عىل هذا النمطإذ كان دائري   ؛ا عىل املدن اإلسالميةجديدا  بغدادوكان تصميم 

 :الشكل التاىل

ن املدورة هلا معان سوى املربعة وذلك أ» وقيل يف سبب بنائها عىل الشكل الدائري أن

من حيث قسم كان  واملدور ،املربعة إذا كان امللك يف وسطها كان بعضها أقرب إليه من بعض

، وهذا النمط الدائري هو تراث آشوري (6)«هذا عىل هذا وال هذا عىل هذا يزيدمستويا ال 

 .(7)منذ ما قبل امليالد

ن ذراعا، جيلس فيها واألربعة ُقبَّة فسيحة قطرها مخس بغدادوكان عىل كل باب من أبواب 

باب » ويسمى- خراسانإذا أراد النظر أو االستمتاع أو املراقبة، وكانت قبة باب  املنصور

تكشف األهنار واجلداول وطريق  -(8)خراسانألن الدولة العباسية بدأت من « الدولة

، وكانت بغدادتكشف األرباض وامتداد األنحاء خارج  امالش، بينام كانت قبة باب خراسان

 الكوفةكانت قبة باب  اأخريا واألسواق اجلنوبية، و تكشف منطقة الكرخ البرصةقبة باب 

 .(9)تكشف البساتني والضياع

                                                 
 .11/111 ابن كثري: البداية والنهاية (1)

 .1/69اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 .1/139الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/155الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .13م، ص1993هـ / مايو  1115، املحرم 13خري اهلل سعيد: وصف بغداد يف العرص العبايس، جملة آفاق الثقافة والرتاث، عدد  (5)

 .1/32غداد اخلطيب البغدادي: تاريخ ب (6)

م. 2111=  1121(، خريف 1م. يانسن: ختطيط املدن يف املرشق؛ بغداد نموذجا، ترمجة: خليل الشيخ، جملة التسامح، ُعاَمن، العدد ) (7)

 .216، 215ص

 .الرشكة العاملية للكتاب( 2)ط 2/232املسعودي: مروج الذهب  (8)

 .1/35اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (9)
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ها املتسارع ساعاتِ يف العبقري أكرب األثر  بغداد، وكان ملوقع هـ(116) دادبغوقد تم بناء           

ا جعل ا وبني الطرق التجارية بري  بحري   والفرات دجلةن وقوعها بني إإذ  ؛غري املتوقع

حتى تكامل هبا كل متجر حيمل من املرشق  بأيرس السعي» اا وبحرا التجارات تأتيها بر  

 والصني والسند اهلندمن أرض اإلسالم وغري أرض اإلسالم فإنه حيمل إليها من  واملغرب

يكون هبا من جتارات البلدان ؛ حتى ، وسائر البلدانر واحلبشةواخلز والديلم والتبت والرتك

؛ حتى أكثر مما يف تلك البلدان التي خرجت التجارات منها، ويكون مع ذلك أوجد وأمكن

 .(1)«كأنام سيقت إليها خريات األرض، ومجعت فيها ذخائر الدنيا، وتكاملت هبا بركات العامل

وتنظيم  بغدادنصيب الذي ساهم به املهيمنون عىل توجيه سياسة وال يمكن نسيان ال

إدارهتا، ومهام كانت كثرة الوجهاء فيها ومتيز النخبة من أبنائها فإن الدور األكرب ظل للخلفاء 

وكبار رجال احلكم واإلدارة، بام كانت هلم من مكانة متميزة وثروة كبرية فكانوا من دعائم 

 .(2)ار ومراكز اإلشعاعاالستقر

نصائح أمنية جعلته ينقل األسواق من داخل  املنصوروهلذا النمو الرسيع ُقِدمت إىل 

، وذلك كي ال للمدينةا لتكون سوقا  حيث بنى منطقة الكرخ -اجنوبا -إىل خارجها  املدينة

أن يكون فيهم من اجلواسيس، كام أن أي اضطراب مما حيتمل  بغداديبيت الغرباء داخل مدينة 

واشتباك يقع يف األسواق سيكون قريب اخلطر عىل بالط اخلالفة، ومع توسع األسواق صار 

 .(3)بغدادا من ا جزءا الكرخ فعلي  

 :اليعقويبعاصمة الدنيا وجوهرة األرض وقبلة العاملني، يقول عنها  بغدادوصارت 

ا، وعامرة وكثرة وكربا  ظري يف مشارق األرض ومغارهبا سعةالعظمى، التي ليس هلا ن املدينة»

ة، وهواء، وألنه سكنها من أصناف الناس، وأهل األمصار، والُكَور، وانتقلوا مياه، وصحَّ 

يس من إليها من مجيع البلدان القاصية والدانية، وآثرها مجيع أهل اآلفاق عىل أوطاهنم، فل

ف، فاجتمع هبا ما ليس يف مدينة يف الدنيا  .(4)«أهل البلد إال وهلم فيها حملة، ومتجر، ومترص 

مل يكن لبغداد يف الدنيا نظري يف جاللة » بقوله: خها اخلطيب البغداديووصفها مؤرِ 

                                                 
 وما بعدها. 12البلدان ص اليعقويب: (1)

 .5د. صالح العيل: معامل بغداد اإلدارية والعمرانية ص (2)

 .1/151الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .11اليعقويب: البلدان ص (4)
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عوامها وعظم أقطارها وسعة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علامئها وأعالمها ومتيز خواصها و

أطرارها وكثرة دورها ومنازهلا ودروهبا وشعوهبا وحماهلا وأسواقها وسككها وأزقتها 

ومساجدها ومحاماهتا وطرزها وخاناهتا وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظالهلا وأفيائها 

 .(1)«ة ربيعها وخريفها وزيادة ما حرص من عدة سكاهناواعتدال صيفها وشتائها وصحَّ 

قيل: إذا كان علم الرجل ؛ حتى أرفع الناس رقي ا وحضارة وهتذبا وسلوكا بغدادوكان أهل 

: وقال ابن علية: ما ة، ومن هذا قول ابن علي(2)حجازيا وخلقه عراقيا وصالته شامية فقد َكُمل

ا- ، وُيفهم هذا(3)سن دعة منهم، وال أحبغدادرأيت أعقل يف طلب احلديث من أهل  من  -أيضا

 .(4)افإين حني دخلتها عددهتا وطنا  بغدادا، إال إال عددته سفرا  ا قط  : ما دخلت بلدا الشافعيكلمة 

يف موقعها هذا ازدهار البحرية اإلسالمية وتوسع  بغدادما ترتب عىل وجود  ومن أهمِ 

، إذ أصبحت السفن اإلسالمية واملحيط اهلندي اخلليج العريبالحي العريب اإلسالمي يف النشاط امل

اصمة بأنواعها املختلفة وأعدادها الكبرية تصول وجتول يف البحار واملحيطات تبعا الرتباط الع

كاإلبلة وصحار  اخلليج العريببمراكز املالحة البحرية يف  والفرات دجلةبواسطة هنري  مائياا

 .(5)، خاصة يف القرنني الثالث والرابعاخلليج العريبودارين. فازدهرت املالحة البحرية يف 

منذ  بغدادنابضة قائمة حتى بعدما انتقلت العاصمة إىل  ظلت حية بغدادلذلك كله فإن 

مل جيدوا منها عوضا وألنه اتصلت العامرة » ، ألن أهلهااملعتمدوحتى عهد  املعتصمعهد 

ويف جانبي  دجلةر( ( يف الرب والبحر أعني يف )هنسامراءورس من رأى ) بغدادواملنازل بني 

 .(6)«دجلة

 الزكية النفس حممد ثورة

قد أخذوا اخلالفة ألنفسهم، عباسية وليست  ا للعلويني أن العباسينيبدا واضحا 

خيه ثم البن أخيه، كذا فإن الرصاع يموت ويعهد من بعده أل أبو العباسهاشمية، فها هو 

                                                 
 .1/119اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (1)

 .11/119ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .1/11اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (3)

 .1/16اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (4)

د. خالد إسامعيل نايف احلمداين: البحرية اإلسالمية يف اخلليج العريب واملحيط اهلندي خالل العصور اإلسالمية، جملة التاريخ  (5)

 .6/61العريب، الرباط. 
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، أي أن القوم ال يقبلون بأحد خارج العباسيني عيلبن  عبد اهللوعمه  أيب جعفرنشب بني 

 خليفة عليهم!

امللقب بالنفس  احلسنبن  احلسنبن  عبد اهللبن  حممدوقد ُرِصدت دعوة تدعو إىل 

أو  احممدا الذي أتى بوالده فتعهد له بأال يرى من ابنيه  العباسالزكية، وكان هذا منذ عهد أيب 

 ما دام يف اخلالفة كام ذكرنا سابقا. ؛ارش   إبراهيم

أيب مسلم ثم  عيلبن  عبد اهللوختلص من األخطار العاجلة كعمه  املنصورفلام توىل 

ه مهته لتتبع هذه الدعوة التي هي بطبيعة  ت له أمور الدولة إىل حد  واستقرَّ  اخلراساين كبري َوجَّ

ا احلال قد استفادت من فرتات االضطراب السابقة فتوسعت، فاهتم برصدها فزرع جاسوسا 

 خراسانفثبت لديه أهنا تعمل يف رسية وأن نشاطها يعمل يف  سلممبن  عقبةمن عنده هو 

ا،  .(1)إبراهيمه ووأخ« النفس الزكية» احلسنبن  عبد اهللبن  حممدوعلم أن قائدهْيا مها  أيضا

كانت له جتربة ثورية قبل انتهاء الدولة األموية إذ بايعه  احممدا القلق أن  يزيدكان مما 

نفسه  أبا جعفرتقول بأن  (2)، وبعض الرواياتحممدبن  مروانبعض اهلاشميني للثورة عىل 

النفس  حممدلرسائل واخلطب التي كتبها كان من ِضمن من بايعوا، وال يبدو ذلك مقنعا، فا

 حممد، فلو كان قد حدث مثل هذا الستفاد منه (3)له أيب جعفرمل ُترِش إىل بيعة سابقة من  الزكية

 خراسانمل يكن بالذي حيتاج أن يبايع وهو يعلم أن دعوة أخيه يف  أبا جعفرأيام استفادة، ثم إن 

 بل إن ثامرها قد أينعت. ؛تقد استقرَّ 

، إبراهيموال  حممدهـ( فلم َيْقُدم عليه 111عندما ذهب إىل احلج ) املنصورزادت شكوك 

ام من األرض، قال له: واهلل ال أعلم أين مكاهن احلسنبن  عبد اهللوالدمها  املنصوروملا سأل 

بقوله: واهلل لو كانا حتت قدمي  ما  املنصورالذي واجه عبد اهلل استفز  أيب جعفرغري أن إحلاح 

أبو وسجنه، وصادر أمواله. وقد اكتشف  احلسنبن  عبد اهللعىل  أبو جعفرأخربتك، فقبض 

 انحسبن  خالدحماولة الغتياله من طرف أتباعهام، وقد استخلص هذا االعرتاف من  جعفر

، وكادت املحاولة أن تنجح يف احلج حني السعي بني النفس الزكية حممدالذي كان من أتباع 

                                                 
 .1/112الطربي: تاريخ الطربي  (1)

)قسم  925، 9/921بن طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي  . وانظر: حممد1/153يخ الطربي الطربي: تار (2)

 الضعيف واملسكوت عنه(.

 .61د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (3)
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هذا  ( هناهم عن ذلك حلرمة املكان، فلعلَّ حممد)والد  حسنبن  عبد اهللالصفا واملروة لوال أن 

 أبا جعفرحسن ال يعرف مكان ابنيه، املهم أن بن  عبد اهللال يصدق أن  أبا جعفرمما جعل 

يف صلب أولوياهتام، وقد عزل من رآه  حممدبأن يكون البحث عن  احلجازعهد إىل والته عىل 

 .(1)متهاونا يف هذا أو متساحما فيه

ا احلسنسجن بني  أن إالَّ  منه مل يصل إىل يشء، فام كان أبا جعفرعىل أن  هـ( 111) مجيعا

إىل الظهور أو حتى اخلروج،  حممد، ليضطر العراقثم نقلهم إىل احلبس يف  ،الا أو املدينةيف 

فليس ثمة حاكم يمكنه أن يطمئن وكل األمور جتري يف اخلفاء ال يمكنه اإلمساك به، وال 

 ريب عهد بدعوة رسية قلبت دولة وأقامت دولة!نفسه خبري وق أبا جعفرأن  ىننس

ا  احممدا وقد ورد أن  كاد بالفعل أن ينهي أمر دعوته إنقاذا ألهله من السجن، وزار أمه رس 

إين قد محلت أيب وعمومتي ما ال طاقة هلم به ولقد مهمت أن أضع يدي » وأخربها هبذا وقال:

اه يف السجن وعرضت عليه ما قاله وحني زارت أمه أب ،«يف أيدهيم فعسى أن خييل عنهم

ا، قويل له فليدع إىل أمره حممد ، فقال: كال بل نصرب فواهلل إين ألرجو أن يفتح اهلل به خريا

كان  احلسنبن  عبد اهللوثمة روايات أخرى غري هذه تفيد بأن  ،«وليِجدَّ فيه فإن فرجنا بيد اهلل

 .(2)للخروج احلسنمرصا عىل إمتام احلركة ويوو أوالده بالثبات واإلعداد 

الذين  احلسنارتكب الفظائع مع بني  املنصورلقد وردت كثري من الروايات يف أن 

كل هذه الروايات  أن إالَّ  سجنهم، وأفاضت الروايات يف أساليب من التعذيب واإلذالل،

ما يقال عن  وال خفيفة الضعف، بل أقل   احلسنمن نطاق  وال هي حتى ،مكذوبة ال تصح

بل الصحيح أنه سجنهم ومات -أسانيدها أهنا منقطعة أو مسلسلة باملجاهيل ونحو ذلك 

فكفى  ، قد وقع هبم، عىل أننا ال ننكر باملطلق أن ظلاما (3)أمجعني منهم من مات يف سجنه 

وقع من ُبدَّ  ال نوا يف إكرام وتعظيم بل، كذلك ال ندعي أهنم كابالسجن دون جريمة ظلاما 

من اجلريمة التارخيية أن نكتب عن تعذيب وإذالل قد وقع هبم دون أنَّ  إالَّ  اإلساءة ما وقع،

أن نجد عىل ذلك ولو رواية واحدة أتت من طريق شبه صحيح، فنسري وراء رواة جمهولني أو 

 كذابني، فام هذا من طلب احلق وال احلرص عليه!

                                                 
 وما بعدها. 1/115الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .115، 1/111الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .35، 5/33زنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي حممد طاهر الرب (3)
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بطرق أخرى، َفَدسَّ بعضا من املوالني له  حممدالذي خطَّط إلظهار  أيب جعفرىل نعود إ

يف صفوف الدعوة، قاموا بدور التحريض عىل اخلروج واإلعالن، واإلهيام بأن صفوف 

ب  اده تدعو  املنصورالدعوة يف ازدياد وقوة، ورَسَّ ، (1)إىل اخلروج احممدا رسائل عىل لسان ُقوَّ

 فعل.وقد تم املطلوب بال

إىل بعض  إبراهيموأخيه  حممدومن ذكائه أنه حني وقع بيده رجل حيمل رسائل من 

أمر بقتله، فرصخ الرجل أنه حمتاج إىل املال وأنه مضطر وجمرب عىل هذا  الكوفةأتباعهم يف 

فعل  ، وال ريب أنه(2)بل وسمح له بتوصيل الرسائل إىل أصحاهبا ،فقبل هذا منه وعفا عنه

 لكي يراقبه فيكشف خيوط هذا التنظيم. ؛هذا

يف  إبراهيمالذي يثور فيه أخوه نفسه يف الوقت  املدينةقد اتفق عىل أن يثور يف  حممدكان 

، احممدا ، غري أن هذا اإلهيام بأن الدعوة قد اشتدت وال تنتظر إال اإلعالن قد َغرَّ البرصة

لكنه الوقت الذي  ؛هـ(115رجب  غرةفثار ) إبراهيمعليه للثورة مع  فخرج قبل املوعد املتفق

وأعلنت الثورة  ،فلم يتحقق املطلوب من االتفاق ؛البرصةا يف مريضا  إبراهيمصادف أن يكون 

يف رشق األرض  حممدعن  أبو جعفر، وكانت مفاجأة صاعقة أن يبحث (3)فحسب املدينةمن 

وال يستطيعون  ،نَْفرين يبحثون عنه بكل ما أوتوا من قوةمستَ  املدينةوأن يكون ُوالة  ،وغرهبا

 نفسها! املدينةالوصول إىل معلومة عنه، ثم هو يظهر يف النهاية يف 

، فالتف حوله من أحبه، احلجازمن رجال آل البيت املحبوبني ذوي املكانة يف  حممدوكان 

، خترج اخلالفة من العلويني إىل العباسيني ومن أحب آل البيت من العلويني، ومن كره أن

من سياسة العباسيني، ومن أبرز من نسب إليه التحريض عىل الثورة اإلمام  شيئااومن كره 

تِي اخْلََطأُ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان حتديثه بقول النبي  مالك , َوالنِْسيَاُن, َوَما اُْستُْكِرُهوا ُرفَِع َعْن ُأمَّ

ن اخللفاء كانوا يأخذون البيعة إإذ  ؛بمثابة الفتوى، وكان هلذه الفتوى تأثريها القوي ،(4)«َعَليْهِ 

ع من الناس بالسمع والطاعة هلم ويوثقون ذلك باألَْيامن، ومن املعروف أن أكثر أيامن البيعة تق

                                                 
 .1/126الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .3/119البالذري: أنساب األرشاف  (2)

 وما بعدها. 1/122، والطربي: تاريخ الطربي 121بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي، ( وقال: 2511(، واحلاكم يف املستدرك )3219(، وابن حبان )2115) ةابن ماج (4)

وط: إسناده ؤوط يف التعليق عىل ابن حبان: قال شعيب األرنؤ، وقال شعيب األرنةوصححه األلباين يف التعليق عىل ابن ماج

 .صحيح عىل رشط البخاري
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من بايع  لكِل فكان من تأثري هذه الفتوى أهنا تبيح اخلروج عىل الدولة ، (1)حتت حكم املكره

 حممدأراد املشاركة يف ثورة  نْ ا وأن يمينه ال يقع. بل ورد أنه رصح ملَ باعتبار أنه كان مضطر  

يس عىل مكره يمني، فأرسع الناس إىل إنام بايعتم مكرهني، ول» بذلك بقوله: النفس الزكية

يف  معاويةبن  عبد الرمحنا نفسه ملا علم بحال ، كام أن مالكا (2)«، ولزم مالك بيتهحممد

 .(3)فنقم العباسيون عليه ،«ليت اهلل زين حرمنا بمثله» قال: األندلس

وأخيه  النفس الزكية حممدكان يشري إىل مالك يف قوله عن ثورة  ابن كثرييبدو أن و

، وقد نقل ما (4)«وقد حكي عن مجاعة من العلامء واألئمة أهنم مالوا إىل ظهورمها» إبراهيم

كان من أبرز من نقدوا  ابن كثرين إن هذه الثورة، وحيث عن موقف مالك م الطربيأورده 

 .(6)فإثباته هلذه الرواية يعني إقراره هلا تارخييا (5)الطربيروايات 

 وفتح السجن وحبس وايل العباسيني املدينةعىل بيت املال يف  النفس الزكية حممداستوىل 

رجب  غرة)« خطبة الثورة» املدينةيف سلطانه، وخطب يف أهل  املدينة، وأصبحت املدينةعىل 

.. وإن أحق الناس بالقيام هبذا الدين أبناء املهاجرين .» :(7)، فكان مما قاله فيهاهـ(115

.. أهيا الناس إين واهلل ما خرجت من بني أظهركم وأنتم عندي املواسني. األولني واألنصار

فيه عبد اهلل أهل قوة وال شدة ولكني اخرتتكم لنفيس واهلل ما جئت هذه ويف األرض ِمرْصٌ ي

 .(8)«إال وقد ُأِخذ يل فيه البيعة

الذي اعتقد بالفعل أن  حممديف إظهار  أيب جعفرة وقد بدا من العبارة األخرية نجاح خطَّ 

                                                 
 .1/219ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (1)

 .1/123الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .151.. صالعيون رشح رسالة ابن زيدون. ابن نباتة: رسح (3)

 .11/112ابن كثري: البداية والنهاية  (4)

ر حممد (5) واعتربه  %21نقد ابن كثري لروايات الطربي بحوايل -يف مقدمة كتابه صحيح وضعيف تاريخ الطربي–بن طاهر الربزنجي  قدَّ

 من أبرز املؤرخني الذين حذفوا ما مل يصح من روايات الطربي.

–، وهذا ما دعا «غري واحد»بن جعفر عن  بن عبد احلميد لكن األمانة العلمية تقت ي أن نذكر أن يف السند جماهيل، إذ يرويه سعيد (6)

 (.9/551بن طاهر الربزنجي إىل وضع هذه الرواية يف قسم الضعيف من كتابه: صحيح وضعيف تاريخ الطربي ) حممد -فيام يبدو

بن عبد اهلل من طرق ضعيفة كام أوردها الطربي، وفوق ضعف  املتبادلة بني أيب جعفر وحممد جاءت نصوص اخلطب والرسائل (7)

السند فإن املتن امتأل بالصبغة الشيعية يف الرواية، حيث تكثر األلفاظ اخلارجة والقاسية والشتائم حتى لتطغى عىل الفكرة نفسها، 

 الفكرة الرئيسية لدى كل طرف، باعتباره اجلزء املتيقن من صحته تارخييا.وهلذا مل نثبت النصوص بكاملها، واكتفينا بعرض ما يمثل 

، وما بعدها )قسم الضعيف 9/539بن طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي  انظر يف أمر األسانيد وضعفها: حممد 

 واملسكوت عنه(.

 .126، 1/125الطربي: تاريخ الطربي  (8)
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 أمره قد قوي وذاع وانترش يف البالد.

 املدينة- الكوفةبالنزول يف  املنصورإال وسارع  املدينةيف  حممدما إن وصل نبأ خروج 

ليمنع وصول الثورة إليها، وزاد فيها الرشطة والعيون  -إىل العلويني الا ا ومياألكثر حب  

، واستطاع بالفعل (1)من ترهيب الكوفيني ليزيدات وعىل دفع الا والسالح وأتى باألجناد أرسا

 مكانة العلويني فيها.من رغم الا عىل نا أن يكبلها فلم ُيسمع هلا يف هذه الثورة صو

، كل طرف يثبت أحقيته يف اخلالفة دون حممدوبني  أيب جعفربدأت حرب مراسالت بني 

اهتاممها بإقناع الطرف اآلخر، ت بالدعاية أكثر من الطرف اآلخر، وهي املراسالت التي اهتمَّ 

 خراسانوأنصاره هم أهل  أيب جعفركان شيعة  ، فياماملدينةوأنصاره هم أهل  حممدكان شيعة 

 .(2)بطبيعة احلال، فهم الذين يشكلون عصب جيشه

 : الا إليه قائ أبو جعفرأرسل  باملدينة حممدفلام ظهر 

إِنَّاَم َجَزاُء ﴿عبد اهلل بن  حممدأمري املؤمنني إىل  عبد اهلل عبد اهللبسم اهلل الرمحن الرحيم من »

ِذيَن حُيَاِرُبوَن  ا أَْن ُيَقتَُّلوا أَْو ُيَصلَّبُوا أَْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَيْسَعوْ   َوَرُسوَلهُ اهللَ الَّ َن يِف اأْلَْرِض َفَسادا

ْنيَا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب   *َعظِيٌم  َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الد 

 .[31، 33]املائدة:  ﴾ َغُفوٌر َرِحيمٌ اهللَ ِل أَْن َتْقِدُروا َعَليِْهْم َفاْعَلُموا أَنَّ إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقبْ 

إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر  ؛عهد اهلل وميثاقه وذمته وذمة رسول اهلل  عيلَّ ولك 

 ،ومن اتبعكم عىل دمائكم وأموالكم ،أن أؤمنك ومجيع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ؛عليك

 ،وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت من احلوائج ،صبت من دم ومالوأسوغك ما أ

وأن أؤمن كل من  ،وأن أطلق من يف حبيس من أهل بيتك ،وأنزلك من البالد حيث شئت

ا منهم بيشء كان ثم ال أتبع أحدا  ،أو دخل معك يف يشء من أمرك ،جاءك وبايعك واتبعك

ن أحببت يأخذ لك من األمان والعهد م فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إيلَّ  ،امنه أبدا 

 .(3)«وامليثاق ما تثق به

قد ارتكب جريمة يستحق عليها القتل، لكن  احممدا ثبت أن توالرسالة قصرية واضحة؛ 

                                                 
 312، واملسعودي: التنبيه واإلرشاف ص166، 131، 1/129الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .63د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (2)

 .1/131الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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اتبعه، بل ووعد باإلكرام  نِ بإمكانه التوبة والرجوع مع وعد بالعفو عنه وعن أهله وكل مَ 

 والعطاء!

مر سلميا كام يفعل أي رجل له أدنى نصيب من حاول إهناء األ أبا جعفرالظاهر أن 

فام الداعي لتجييش اجليوش وإنشاب احلروب يف أمر قد ينتهي بام دون  ،احلكمة والسياسة

إنام بدأ بالرسائل لكسب الوقت وهتيئة  أبا جعفرأن  (1)خنيذلك، فيام رأى بعض املؤرِ 

نحن نميل إىل الرأي األول ية احلرب عىل عاتق خصمه، ومسئولاجليوش خديعة منه، وليضع 

 حممديكفيه أن يبايع  أبا جعفراستند إليه أهل الرأي الثاين، ال سيام وأن  الا وال نرى قرينة أو دلي

 فينتهي األمر، وال حاجة له بقتله وال بإثارة العلويني عليه بكل ما يستتبع ذلك من مشكالت.

جة وأقوى حتديا، وفيها من الفخر بنفسه واملعايرة وأرسل رسالة أشد هل عاد احممدا إال أن 

 للخليفة ما فيها، كتب يقول:

 ..حممدبن  عبد اهللإىل عبد اهلل بن  حممد عبد اهلل املهديبسم اهلل الرمحن الرحيم من »

َنتُْلو َعَليَْك ِمْن َنبَإِ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاحْلَِق لَِقْوٍم  * تِْلَك آَياُت اْلكِتَاِب املُْبنِيِ  *طسم ﴿

ا َيْستَْضِعُف َطائَِفةا ِمنُْهْم ُيَذِبُح َأْبنَاءَ  *ُيْؤِمنُوَن  ُهْم إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَعا

 َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا يِف اأْلَْرضِ  *َوَيْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنَُّه َكاَن ِمَن املُْْفِسِديَن 

ةا َوَنْجَعَلُهُم الْ  ا  * َواِرثنِيَ َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ َوُنَمِكَن هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدمُهَ

 [6 - 1]القصص:  ﴾ِمنُْهْم َما َكاُنوا حَيَْذُرونَ 

، فإن احلق حقنا، وإنام ادعيتم هذا عيلَّ وأنا أعرض عليك من األمان مثل الذي عرضت 

كان الوو وكان اإلمام،  اعلي  بفضلنا، وإن أبانا األمر بنا، وخرجتم له بشيعتنا، وحظيتم 

فكيف ورثتم واليته وولده أحياء؟! ثم قد علمت أنه مل يطلب هذا األمر أحد له مثل نسبنا 

ورشفنا وحالنا ورشف آبائنا، لسنا من أبناء اللعناء وال الطرداء وال الطلقاء، وليس َيُمت  أحد 

 فاطمةثل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضل، وإنَّا بنو أم رسول اهلل  بم من بني هاشم

يف اإلسالم دونكم، إن اهلل اختارنا واختار لنا؛  فاطمةيف اجلاهلية، وبنو بنته  بنت عمرو

 خدجية، ومن األزواج أفضلهن أوهلم إسالما عيل   ، ومن السلف حممدفوالدنا من النبيني 

                                                 
 .63د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (1)
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سيدة نساء أهل اجلنة، ومن  فاطمةالطاهرة وأول من صىل القبلة، ومن البنات خريهن 

، (1)مرتني اعلي   ولد املولودين يف اإلسالم حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة، وإن هاشاما 

رسول اهلل  ولدين مرتني من ِقَبل حسن وحسني، ، وإن (2)ولد َحَسناا مرتني عبد املطلبوإن 

ق يفَّ العجما، وأرصحهم أبا وإين أوسط بني هاشم نسبا  ا، مل تعر 
، ومل تنازع يف أمهات (3)

األوالد، فام زال اهلل خيتار يل اآلباء واألمهات يف اجلاهلية واإلسالم حتى اختار يل يف النار، 

، وأنا ابن خري األخيار، وابن (4)ا يف النارم عذابا فأنا ابن أرفع الناس درجة يف اجلنة وأهوهن

إن دخلت يف طاعتي  عيلَّ خري األرشار، وابن خري أهل اجلنة، وابن خري أهل النار، ولك اهلل 

ا من حدود اهلل،  ومالكوأجبت دعويت أن أؤمنك عىل نفسك  وعىل كل أمر أحدثته، إال َحد 

مك من ذلك، وأنا أوىل باألمر منك وأوّف بالعهد، ا ملسلم أو معاهد، فقد علمت ما يلزأو حق  

قبيل، فأي األمانات تعطيني أمان ابن  الا ألنك أعطيتني من العهد واألمان ما أعطيته رجا

 .(5)«؟!أيب مسلمأم أمان  عيلبن  عبد اهللأم أمان عمك  هبرية

ة هذه الرسالة عند ما فيها من الرفض وهلجة التحدي، بام يعني عزمه يَّ وال تتوقف أمهِ 

ما فيها هو مناقشة رشعية اخلالفة التي  عىل الثورة وبدء دخول اخلالفة يف حرب، بل إن أهمَّ 

ر الذي بعينه، ملا له من نصيب يف النسب الرشيف، وهو األم حممدترصفها إىل العلويني، وإىل 

لة:ا عن رشعية العباسينيمن الرِد عليه دفاعا  يب جعفرألُبدَّ  ال كان  ، فأرسل هذه الرسالة امُلَفصَّ

.. أما بعد فقد بلغني كالمك وقرأت كتابك فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به .»

مومة واآلباء، وال كالعصبة واألولياء، ألن اهلل اجلفاة والغوغاء، ومل جيعل اهلل النساء كالع

ْنيا، ولو كان اختيار اهلل هلن عىل قدر قرابتهن  ا، وبدأ به يف كتابه عىل الوالدة الد  جعل العم َأبا

كانت آمنة أقرهبن رمحا وأعظمهن حقا، وأول من يدخل اجلنة غدا، ولكن اختيار اهلل خللقه 

 م.عىل علمه ملا مىض منهم واصطفائه هل

ا من ولدها ووالدهتا فإن اهلل مل يرزق أحدا  أيب طالبأم  فاطمةوأما ما ذكرت من  

                                                 
 يقصد: نسب عيل من جهة األب واألم فكالمها ينتهي إىل هاشم. (1)

 بن أيب طالب من جهة األب واألم فكالمها ينتهي إىل عبد املطلب. بن عيل نيقصد نسب احلس (2)

(3) . ه أَمةا ا باملنصور الذي كانت أم   يشري إىل نسبه الرشيف يف بني هاشم ُمَعِرضا

 .ملسو هيلع هللا ىلصيقصد جده أبا طالب عم النبي  (4)
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)أبو النبي( أوالهم عبد اهلل ا ُرِزق اإلسالم بالقرابة ُرِزَقه اإلسالم ال بنتا وال ابنا، ولو أن أحدا 

إِنََّك اَل هَتِْدي ﴿: شاء، قال اهلل بكل خري يف الدنيا واآلخرة ولكن األمر هلل خيتار لدينه من ي

 احممدا ، ولقد بعث اهلل [56]القصص:  ﴾ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهتَِدينَ اهللَ َوَلكِنَّ  َمْن َأْحبَبَْت 

  وله عمومة أربعة فأنزل اهلل :﴿ َفأنذرهم  [211]الشعراء:  ﴾َتَك اأْلَْقَربنِيَ َوَأْنِذْر َعِشري

ومل  ،فقطع اهلل واليتهام منه (1)ودعاهم فأجاب اثنان أحدمها أيب، وَأَبى اثنان أحدمها أبوك

ا وابن خري عذابا ا، وزعمَت أنك ابن أخف أهل النار وال ذمة وال مرياثا  الا جيعل بينه وبينهام إ

األرشار، وليس يف الكفر باهلل صغري وال يف عذاب اهلل خفيف وال يسري، وليس يف الرش خيار، 

د فتعلم الينبغي ملؤمن يؤمن باهلل أو َوَسيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمنَْقلٍَب ﴿ يفخر بالنار، وَسرَتِ

 .[223]الشعراء:  ﴾َينَْقلِبُونَ 

وأن  أم حسن فاطمة ولده مرتني، ومن وأن هاشاما  عيلأم  فاطمةوأما ما فخرت به من  

ولده مرتني، وأن النبي  ولدك مرتني فخري األولني واآلخرين رسول اهلل  ومل يلده  عبد املطلب

 إال مرة. عبد املطلبمرة وال  هاشم إال

وأنه مل تلدك العجم ومل تعرق  ،اا وأبا ا وأرصحهم أم  نسبا  وَزَعْمَت أنك أوسط بني هاشم

ا، فانظر وحيك أين أنت من اهلل  فيك أمهات األوالد، فقد رأيتك َفِخْرَت عىل بني هاشم ُطر 

ا: وآخرا  الا ا وأوا وأبا هو خري منك نفسا غدا؟ فإنك قد تعديت طورك وفخرت عىل من 

اهلل ، وعىل والد ولده، وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إال  رسولبن  إبراهيم

ولد  ، وهو ألمحسنيبن  عيلبنو أمهات أوالد وما ُولِد فيكم بعد وفاة رسول اهلل  أفضل من 

وجدته أم ولد  عيلبن  حممد، وما كان فيكم بعده مثل ابنه حسنبن  وهلو خري من جدك حسن

 وجدته أم ولد وهلو خري منك.  جعفروهلو خري من أبيك، وال مثل ابنه 

ٌد أَ ﴿: فإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه وأما قولك إنكم بنو رسول اهلل   َبا َأَحٍد ِمْن َما َكاَن حُمَمَّ

ولكنكم بنو ابنته وإهنا لقرابة قريبة ولكنها ال حتوز املرياث وال  ،[11: ]األحزاب ﴾ِرَجالُِكمْ 

لقد جاءت السنة التي ال اختالف ترث الوالية وال جتوز هلا اإلمامة فكيف تورث هبا؟!... و

د حماوالت العلويني  فيها بني املسلمني أن اجلد أبا األم واخلال واخلالة ال يرثون... ]وعدَّ

                                                 
 «.بن عبد املطلب أبو طالب»وممن أبى ، «بن عبد املطلب العباس»يقصد ممن آمن  (1)
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( فطلبنا بثأركم [ حتى خرجنا عليهم )بني أمية(1)احلصول عىل اخلالفة وفشلهم يف ذلك

هم وديارهم وسنينا سلفكم وفضلناه فاختذت ذلك علينا وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرض

 حجة...

ولقد علمت أن َمْكُرَمَتنَا يف اجلاهلية سقاية احلجيج األعظم ووالية زمزم فصارت 

فلم نزل نليها يف اجلاهلية  عمرللعباس من بني إخوته فنازعنا فيها أبوك فقىض لنا عليه 

حتى  ؛إىل ربه ومل يتقرب إليه إال بأبينا عمرفلم يتوسل  ،املدينةواإلسالم، ولقد قحط أهل 

أحد من بني  وأبوك حارض مل يتوسل به، ولقد علمت أنه مل يبَق  ،نعشهم اهلل وسقاهم الغيث

بعد النبي  غريه، فكان وارثه من عمومته، ثم طلب هذا األمر غري واحد من بني  عبد املطلب

 فلم ينله إال ولده، فالسقاية سقايته، ومرياث النبي له، واخلالفة يف ولده، فلم يبَق  هاشم

 رشف وال فضل يف جاهلية وال إسالم يف دنيا وال آخرة إال والعباس وارثه ومورثه.

وعياله وينفق عليهم  أبا طالبفإن اإلسالم جاء والعباس يمون  بدرأما ما ذكرت من  

ا، جوعا  وعقيلا ملات طالب كارها  بدرُأْخِرج إىل  العباسلألزمة التي أصابته، ولوال أن 

، ولكنه كان من امُلْطِعِمني، فأذهب عنكم العار والسبة، وكفاكم (2)وشيبة وَلَلَحَسا ِجَفان عتبة

، فكيف تفخر علينا وقد ِعْلنَاكم يف الكفر، وفديناكم يف بدريوم  الا ونة، ثم فدى عقيئملالنفقة وا

باء، وورثنا دونكم خاتم األنبياء، وطلبنا بثأركم فأدركنا منه األرس، وُحْزَنا عليكم مكارم اآل

 .(3)«ما عجزتم عنه، ومل تدركوا ألنفسكم والسالم عليك ورمحة اهلل

أهنا جتعله  حممدأهنا َردل مفصل قوي عىل الرشعية التي افرتض  ونالحظ يف هذه الرسالة

من أنه ال يثق يف عبد اهلل بن  حممداألحق باخلالفة، غري أهنا جتنبت الرد عىل آخر ما أشار إليه 

! عيلبن  وعبد اهلل، أبو مسلم اخلراساينألنه أمان كاذب كالذي انخدع به  أيب جعفرأمان 

يف عدم  عبد اهللبن  حمدالرد، عىل أن هذا ُيعترب من الدوافع القوية مل أبو جعفروهلذا جتنب 

 قبوله األمان املبذول!

                                                 
بن أيب طالب  يف النص األصيل عند الطربي، عدد أبو جعفر جتارب فشل العلويني يف اخلالفة، مع طعن وسب يف العلويني منذ عيل (1)

ء الذي يمثل بن عيل.. وقد جرينا عىل املنهج الذي أقررناه يف حاشية سابقة من عرض اجلز مرورا باحلسن واحلسني وانتهاء بزيد

 الفكرة الرئيسية من النصوص الضعيفة سندا ومتنا.

 املراد: تسوال واحتاجا إىل الكفار. (2)
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فهذا كان سبب اخلروج األول ومل  ،الا يرى نفسه األحق باخلالفة أو حممدولكن: هل كان 

أيب ؟ أم أن عدم وثوقه يف أمان أيب جعفرله بعد الثورة إال استكامهلا لعدم وثوقه يف أمان  دْ عُ يَ 

جعله يرى أن ال حلَّ إال إشعال ثورة واستمداد رشعية جتعله األحق باخلالفة؟.. هذا  جعفر

يخ ما ال ندريه عىل وجه اليقني، واهلل أعلم بالنفوس والرسائر، ويف التفاصيل املجهولة للتار

 يكمن الكثري من التفسري!

كأساس رسالة  ئوفيام خيص مسألة الرشعية، فإن هذه الرسالة ُبنِيت عىل أساس خاط

، ذلك هو اعتامدها عىل املرياث كأساس للرشعية، واألفضلية يف الدين واملرتبة ليست مما حممد

ث، واخلالفة ال عالقة هلا بالنسب إىل النبي، بل هي يف قريش األئمة » كام جاء يف احلديث ُيورَّ

ىل عىل أن بعض العلامء قد رأى أن احلديث ال ينرصف إىل قريش بعينها بل إ ،«يف قريش

وكلهم ال  ،اخلالفة عثامنثم  عمرثم  أبو بكر وهلذا توىلَّ  ؛أصحاب الشوكة والقوة يف القوم

 عيلبن  احلسنتنازل  نسب له إىل الرسول يف حمرض الصحابة وببيعتهم ورضاهم، وكذلك

ا- وهو  ملعاوية ال نسب له إىل الرسول ، وهذا األمر مفصل يف الكتب الفقهية التي  -أيضا

، إال أننا لسنا يف مقام التفنيد، وإنام يف مقام عرض التاريخ كام (1)تناولت اخلالفة ورشوطها

 ا لطلب اخلالفة أو للتمسك هبا!يف هذه الرشعية سببا  سيونجرى، وقد وجد العلويون والعبا

أبو ا، فقام ا معنوي  من طريق إال احلرب، وكانت حتتاج فوق احلشد املادي حشدا  دْ عُ يَ مل 

 ا يف جيشه الذي كان جله من اخلراسانيني، وقال:خطيبا  جعفر

أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا، ولو بايعتم غرينا مل تبايعوا من هو  خراسانيا أهل »

تركناهم واهلل الذي ال إله إال هو  أيب طالببن  عيلخري منا، وإن أهل بيتي هؤالء من ولد 

ثم وثب علينا بنو ( (2)واخلالفة فلم نعرض هلم فيها بقليل وال كثري )فام استطاعوا أن ينالوها

فأماتوا رشفنا، وأذهبوا عزنا، واهلل ما كانت هلم عندنا ترة يطلبوهنا، وما كان هلم ذلك كله  أمية

، ومرة بالشأم إال فيهم، وبسبب خروجهم عليهم، فنفونا من البالد، فرصنا مرة بالطائف

، خراسانابتعثكم اهلل لنا شيعة وأنصارا، فأحيا رشفنا وعزنا بكم أهل  ؛ حتىومرة بالرشاة

                                                 
وما بعدها، وقد عرض الختالف الناس يف أمر اخلالفة عرضا بديعا  1/31انظر: ابن حزم: الفصل يف امللل واألهواء والنحل  (1)

 الفقهي السجايل الفلسفي الرائع.بأسلوبه 

د املنصور جتارب فشل العلويني يف اخلالفة مرة أخرى عىل نفس املنوال الذي أوضحناه يف حاشية  (2) يف النص األصيل عند الطربي، عدَّ

 سابقة.
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ودمغ بحقكم أهل الباطل، وأظهر حقنا وأصار إلينا مرياثنا عن نبينا ، َفَقرَّ احلق مقره، وأظهر 

ت مناره، وأعز أنصاره، وقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني. فلام استقرَّ 

ا منهم  وحسدا لنا وثبوا علينا ظلاما  العادل قرارها من فضل اهلل فيها وحكمه األمور فينا عىل

 :ا ملا فضلنا اهلل به عليهم، وأكرمنا به من خالفته ومرياث نبيه لنا، وبغيا 

 لبئست اخللتان اجلهل واجلبن  ا عن عدوهموجبنا  عيلَّ  الا جه

بلغني عنهم بعض  ؛ما أتيت من هذا األمر ما أتيت بجهالة خراسانفإين واهلل يا أهل  

قم يا فالن فخذ معك من املال  ،قم يا فالن :فقلت الا وقد دسست هلم رجا ،السقم والتعرم

فدسوا إليهم تلك  باملدينةفخرجوا حتى أتوهم  ؛يعملون عليه الا وحذوت هلم مثا ،كذا

اب وال صغري وال كبري إال بايعهم بيعة استحللت هبا فواهلل ما بقي منهم شيخ وال ش ،األموال

 ؛عيلَّ وحلت يل عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتامسهم اخلروج  ،دماءهم وأمواهلم

 .(1)«فال يرون أين أتيت ذلك عىل غري يقني

أبو يف نرصة النبي، كام استحيا  صارتاريخ األن املدينةيف نفوس أهل  حممدوهكذا استحيا 

العلويني  عن حِق  حممدث حتدَّ  يف نفوس اخلراسانيني سابقتهم يف نرصة الدولة، وفيام جعفر

ضح يف اخلالفة، إضافة إىل احلديث الرصيح الوا العباسيني عن حِق  أبو جعفرث باخلالفة حتدَّ 

حتى عىل  ن فشلهم هذا قد عادإ بل وعن فشل العلويني يف احلصول عىل اخلالفة دائاما 

أبو منهم، وهبذا حسم  العباسيني بالرضر إذ تشتتوا يف البالد نتيجة خوف اخللفاء األمويني

 خلصوص وليست هاشمية أو طالبية.رشعية اخلالفة عىل أهنا عباسية عىل وجه ا جعفر

لقد كان هذا احلسم هو أدق وأخطر ما يف املوضوع، فاخلراسانيون الذين ثاروا إنام كانت 

ا ال ا علوي  ، بل إن أغلب الظن أهنم توقعوا إماما ثورهتم ألهل البيت عموما ال للعباسيني

وهم من غري آل البيت وقد وقعت منهم  هنم ثاروا عىل بني أميةا يقود ثورهتم، ثم إعباسي  

ا مظامل ومن صميم آل البيت النبوي،  وفاطمة عيلاآلن فإن اخلصم علوي من أحفاد ؛ أمَّ

كذلك فإنه مل يظهر منه رش وال ظلم سابق.. كان ال بد من اجتهاد عبايس قوي ومقنع جيعل 

وا بنكث ءاخلالفة أثبت من حق العلويني، مع الرتكيز عىل أن العلويني هم من بد حقهم يف
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أيب البيعة واخلروج عىل اخلالفة. ومن هنا حتولت الرشعية لدى العباسيني من وصية 

 العباس، إىل كوهنم األوىل بوراثة النبي ، باعتبار أن عيلبن  ملحمد احلنفيةبن  حممدبن  هاشم

 هو أوىل أهل بيت النبي بوراثته ألنه عمه. 

ألخذها،  معاويةبن  احلسنيقودها  مكة، أرسل رسية إىل املدينةعىل  حممدبعد استيالء 

قد  أبا جعفرأن  معاويةبن  احلسن، فأخربهم عبد اهللبن  الرسي كةمفخرج إليه زعيم أهل 

بل وتكلف  مكةمات، فأخربه الرسي أن ينتظر أربعة أيام حتى يتأكد اخلرب فإن صحَّ ترك له 

، وعزم أن احلرميف  ثم رفض كذلك أال ُيقاتِل احلسن،بنفقة رسيته يف هذه األيام، فرفض 

ودخلها بعد قتال، فهكذا دخلت  مكةيف سلطته هذه الليلة، وبالفعل انتهك حرمة  مكةتكون 

يدعوهم للبيعة فلم  الا رسو الشامإىل أهل  حممد، وأرسل عبد اهللبن  حممديف سلطة  مكة

 .(1)يستجيبوا له

أنفسهم مل جيتمعوا عليه وظل يف  املدينةفإن أهل  احلسن،مل يكن ب حممدواحلق أن موقف 

من رفض أن يبايعه، ومنهم من لزم بيته طوال فرتة املواجهة، ومنهم من صارحه  املدينةداخل 

 .(2)ذات مال ُينفق يف احلروب دينةاملخطأ كبري إذ ليست  املدينةبأن وجوده يف 

- البرصةخيربه أنه قد ثار يف  إبراهيمكتاب من أخيه  حممدويف هذه األثناء وصل إىل 

ا ، كام زاد هذا من تأزم املدينةوأنصاره يف  حممدهـ(، فزاد هذا يف قوة 115)رمضان  -أيضا

 .. وسنأيت عىل هذا بتفصيل بعد قليل.(3)العراقيف  أيب جعفروضع 

ا بقيادة جيشا  أبو جعفر املنصور، أرسل البرصةيف  إبراهيمعىل اجلهة األخرى، وقبل ثورة 

أيب بن  وحممد حطبةقبن  وفيه صفوة من األمراء منهم محيد موسىبن  عيسىويل العهد 

، والشام مرصما يأتيها من األقوات من  املدينةة أن يمنعوا عن ، وكانت اخلطَّ العباس السفاح

جتنب القتال وملن دخل داره  نْ باألمان ملَ  عبد اهللبن  حممدوأن ُيَفِرقوا الناس ما استطاعوا عن 

 .(4)وملن انحاز للعباسيني

                                                 
 .131، 1/133الطربي: تاريخ الطربي ، و3/93البالذري: أنساب األرشاف  (1)

 .11/93، وابن كثري: البداية والنهاية 135، 1/123الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/136الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .111، 133، 1/136، والطربي: تاريخ الطربي 335ابن قتيبة: املعارف ص (4)
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ل أن  حممدوتورد الروايات ما ُيستغرب من  يف خطته ملواجهة اجليش القادم، فقد َفضَّ

ُهِزم جيشه وكان يفضل  غزوة أحديف  املدينةباعتبار أن النبي ملا خرج من  املدينةيقاتله داخل 

ا! وقد كان هذا الذي خندقا  املدينةالبقاء فيها!! وملزيد من اتباع السنة )!!( فإنه قد حفر حول 

ا يف إنجاح احلصار الذي ُفِرض عليه باإلضافة إىل ما كان عنده من قلة املال، ثم إنه فعله سببا 

أنه حَيُل هم من بيعته فمن أراد أن  -وكانوا مائة ألف- املدينةخطب يف أنصاره من أهل 

ينسحب من القتال فله هذا، فرست اهلزيمة النفسية يف الناس، وانسحب كثري منهم خارج 

عبد ! وساهم يف مزيد من االنكسار عملية دبرهتا أسامء بنت (1)مبتعدين عن القتال املدينة

 .(2)«اهلزيمة.. اهلزيمة» إذ أرسلت مواليها ينادون لعباسابن  عبيد اهللبن  اهلل

، وما نميل إليه هو ملسو هيلع هللا ىلصلالقتداء بالنبي عبد اهلل بن  حممدال نصدق أن هذا هو مبلغ فهم 

ن دخوهلا، ُيْعِجز اجليش العبايس ع املدينةأنه إنام فعل هذا كخطأ حريب حني ظن أن ختندقه يف 

إذ مل  املنصور، وقد جاءت يف وقت عصيب عىل البرصةفيوفر هذا فرصة أفضل لثورة أخيه يف 

ا يكن معه جيش آخر كام سيأيت بيانه ق، فهل ؛ أمَّ أن يكون فعلها اقتداء فهذا ما ال َيكاد ُيَصدَّ

 ؟!!األحزابم كام كان يف غزوة ظن مثال أن اهلل سريسل رحيا تقتلع خيام القوم وتكفأ قدوره

إىل العودة عبد اهلل بن  حممدلدعوة  موسىبن  عيسىوفشلت مجيع املحاوالت التي بذهلا 

 هذا يدعو هذا إىل الطاعة وهذا ؛للطاعة، وبذل له األمان، وظلت الرسل بينهام ثالثة أيام

ا،يدعوه إىل الطاعة  بصناعة أحبال  اخلندقاقتحام  ويف النهاية استطاع العباسيون أيضا

بسالته أو شجاعته فانتهى قتيال عىل يد  احممدا وجسور من اخلشب عربوا عليها، ومل تنفع 

 .(3)هـ(115رمضان من  12) املنصور، ومُحَِل رأسه إىل قحطبةبن  محيد

، إذ ملا عبد اهللبن  حممدعىل مقتل  موسىبن  عيسىاحلرب فقد أِسف من رغم الوعىل 

، حوله: ما تقولون فيه؟ فنال منه أقوام وتكلموا فيه نْ ملَ  عيسىأمامه قال  حممدُوِضع رأس 

ا، ولكنه خالف أمري املؤمنني وشق عص اما ا قوَّ اما  افقال رجل: كذبتم واهلل! لقد كان صوَّ

 .(4)املسلمني فقتلناه عىل ذلك، فسكتوا

                                                 
 .1/139الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .112، 3/111اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 وما بعدها. 1/111، والطربي: تاريخ الطربي 335ابن قتيبة: املعارف ص (3)

 . 1/113الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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عىل - حممد، ومل يكن (1)موضعا مناسبا لتكون مركز الثورة وقاعدة القتال املدينةمل تكن 

أنه كان يتلجلج يف الكالم حتى  شخصية زعامية، فقد ورد -مقامه وجاللته وبسالته وبطولته

معه وأن أنصاره ُكُثر فأعلن  ، كام أنه اغرت حني ظن أن قادة العباسيني(2)ينطقه بعد صعوبة

 املدينة، ثم إنه حرص نفسه يف بالبرصةالثورة يف حني مل يعلنها معه بلد آخر اللهم إال أخوه 

 حتى تفرق الناس من حوله.

 الزبريبن  عبد اهلل، يف صورة شاهبت هناية املدينةيف عبد اهلل بن  حممدهكذا انتهت ثورة 

ني يباسل من أوقع الفتنة بني العأو» -السيوطيكام يقول - املنصور، وهبذا كان مكةيف 

خرج معهام أو أمر خلقا من العلامء ممن  املنصورا، وآذى واحدا  شيئااكانوا قبل والعلويني و

ممن و ابن عجالنو جعفربن  عبد احلميدو أبو حنيفةغري ذلك: منهم ا ورضبا و الا باخلروج قت

 .(3)«رمحه اهلل أنسبن  مالك املنصورعىل  حممدواز اخلروج مع أفتى بج

تأمره أن حيرض  أيب جعفرمل يكد ينتهي حتى جاءته رسالة من  موسىبن  عيسىإال أن 

 !العراقبجيشه فورا إىل 

 البصرة يف عبد اهللبن  إبراهيم ثورة

يف آخر  البرصةيف  استقرَّ  إبراهيمقبل أن يثورا، غري أن  حممدا ألخيه مرافقا  إبراهيمكان 

 البرصة، ويف املنصورهـ(، بعد رحلة اختفاء ومطاردة طويلة من 111هـ(، أو يف )113سنة )

ومن شيوخها، وساعدوه يف  البرصةفاجتمع له عدد من أهل  دعوته ضد العباسيني بدأ

مما حثه عىل  املدينةالدعوة حتى اشتدت وقويت، ثم ما لبث أن وصله خرب ثورة أخيه يف 

هـ(، وخيش إن هو تأخر أن يترسب خربه 115ان رمض غرة) البرصةتعجيل إعالن الثورة من 

 .(4)فيؤخذ عىل حني غفلة املنصورإىل 

 املنصورحتديدا كانت أنسب األماكن لثورة علوية، وهذا ما يرشحه مستشار  والبرصة

بحسبهم أن يقيموا  ،ليسوا بأهل حرب» املدينةالبهراين يف قوله بأن أهل  حنظلةبن  جعفر

                                                 
 .1/131الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .211، واألصفهاين: مقاتل الطالبيني ص1/125الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .191السيوطي: تاريخ اخللفاء ص (3)

 وما بعدها. 1/161، والطربي: تاريخ الطربي 123، 3/122ف البالذري: أنساب األرشا (4)
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إال  فلم يبَق  (2)أيب طالبم أعداء آل ا، وأهل الش(1)حتت قدمك الكوفةشأن أنفسهم، وأهل 

 .(3)«البرصة

التي متثـل  األهوازما بقي من جنده يف منطقة  ئأن يعبب املنصورثم أشار املستشارون عىل 

ا، وحارصها  البرصةاملفتاح إىل  بحريـا كـذلك عـرب اهلجـوم  املنصوروعمقها االسرتاتيجي بِري 

 .(4)البرصةإىل  املوصلعىل القواقل التي يتوقع أهنا منحدرة من 

                                                 
 أي حتت سيطرة اخلليفة، وقد ذكرنا من قبل أن املنصور قد سارع بالنزول يف الكوفة ليمنع امتداد ثورة حممد النفس الزكية إليها. (1)

 يل إليهم من العلويني.منذ اخلالف بني عيل ومعاوية )ريض اهلل عنهام( وأهل الشام أقرب إىل األمويني وأم (2)

 .13/565، وابن عساكر: تاريخ دمشق 1/165الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .163، 1/165الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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كــان مــن  معاويــةبــن  نفســه وهــو ســفيان البرصــةكـان أكثــر مــا ســاعد إبــراهيَم أن وايل           

فكان يغض الطرف عنه وهُيَِون من أمره كلام جاءه خرب بخصـوص  ،إبراهيماملنحازين لدعوة 

فيزداد أمره قوة، ثم كانـت  إبراهيمطق ملبايعة ودعوته، واستمرت الوفود تأيت من املنا إبراهيم

ملواجهـة الثـورة، فأفىضـ  املنصـوررسيتـان مـن ِقبـل  معاويةبن  املفاجأة حني وصل إىل سفيان

فهامجهام ليال عن غري استعداد فحصل عىل ما كان فـيهام مـن ُعـَدد  إبراهيمسفيان بخربمها إىل 

ــورة )أول رمضــان  ــم أعلــن الث طلــب ؛ حتــى ارص قرصــ اإلمــارةهـــ(، وحــ115وأقــوات، ث

. األمان فأعطاه له ثم سجنه إلخفاء ما كان بينهام من تعاون عـىل العباسـيني معاويةبن  سفيان

 !(1)وحصل عىل كل ما كان يف بيت املال فزاد بذلك قوة

يمكنه أن يوجهه ، إذ مل يكن عنده جيش املنصورجاءت هذه الثورة يف وقت عصيب عىل 

املضطربة،  خراسانملواجهة أحوال  املهديلدى ابنه  ، فجيوشه موزعة بني الري  البرصةإىل 

التي سيأيت  املغربملواجهة اضطرابات  األشعثبن  حممدلدى  الشامل اإلفريقيوبني 

 ، ومل يبَق النفس الزكية حممدملواجهة ثورة  موسىبن  عيسىمع  احلجازاحلديث عنها، وبني 

ويل عهده  املنصورحتى أمر  املدينةيف  حممد، وما إن انتهى أمر فارسي سوى ألف املنصورمع 

.. لكنه تعلم درسا قويا وعزم أال خُييل العاصمة من العراقبالقدوم فورا إىل  موسىبن  عيسى

 .(2)اجيش كبري أبدا 

هذه الثـورة، فـام كـان يسـمع عـن رجـل يف أبلغ درجات الشدة واحلزم يف إهناء  املنصوراستعمل 

وهلـذا فشـلت حمـاوالت أنصـار  ؛(3)حتـى يرسـل إليـه مـن يغتالـه يف بيتـه إلبـراهيمعىل الـوالء  الكوفة

ترتصـد كـل مـن يـأيت ملبايعـة  البرصةكامئن عىل طريق  املنصور، كام وضع الكوفةمن الثورة يف  إبراهيم

 ليتعظ هبا الناس! بالكوفةهم رءوسفيقتلهم وينصب  اهيمإبر

ا،خطوة جريئة ومغامرة  بالكوفة املنصوركان نزول  فهي إن نجحت ومنعت أهل  أيضا

ىل مقربة ا إلمخاد الثورة وحتريك اجليوش منها والبقاء عا ممتازا من الثورة كانت موقعا  الكوفة

ا من أرض القتال عدم وجود جيوش  يف ظِل  الكوفةاقتحام  إبراهيمإن فشلت واستطاع ؛ أمَّ

                                                 
وما  1/163الطربي: تاريخ الطربي ، و121، 3/123، والبالذري: أنساب األرشاف 121بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 بعدها.

 .3/121، وابن مسكويه: جتارب األمم 1/131ربي الطربي: تاريخ الط (2)

 .236، واألصفهاين: مقاتل الطالبيني ص1/166الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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 املنصورفلن جيد  إبراهيموكانوا مقدمة جليش  الكوفةأو ثار أهل  املنصورعباسية إىل جوار 

 ينيينسحب منها بأرسع ما يمكنه وإال سُيقتل! فهو بني قتل ينهي دولة العباس أن إالَّ  أمامه

 وينقلها إىل العلويني أو انسحاب سيكون هزيمة فارقة!

 من يدعو إليه رسا ثم جيهر ليثور معه الكوفيون الكوفةأن ُيرسب إىل  إبراهيموقد ُنِصح 

.. فبقيت (1)فلم يأخذ هبذا الرأي املنصورمن مقتلة يوقعها هبم  الكوفةلكنه خيش عىل أهل 

 مستقرا فيها. ساكنة واملنصور الكوفة

ا إىل وأهله، وأرسل جيشا  املنصورعىل من بقي من أتباع  إبراهيمانترص  البرصةويف 

 وواسط فارسفيها واستوىل عليها، ثم استوىل عىل  املنصورعىل وايل  فانترص األهواز

 . (2)واملدائن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف هذا الكرب منشغال به حتى اتسخت الثياب التي يلبسها وهجر  املنصوربقي 

القائل وقال: وحيك قيل له: إن نساءك قد خبثت نفسهن لغيبتك عنهن، فانتهر ؛ حتى زوجاته

بني يدي، أو حيمل رأيس إليه، وكان من شدة  إبراهيمأرى رأس ؛ حتى ليست هذه أيام نساء

                                                 
 .1/131الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .295، واملسعودي: التنبيه واإلرشاف ص1/169، والطربي: تاريخ الطربي 1/126الفسوي: املعرفة والتاريخ  (2)
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هذا مل يمنعه من متابعة الترصف واإلعداد واملثابرة عىل أنَّ  إالَّ  اهلم يتعثر حتى يف الكالم،

 .(1)معاجلة األمور

بقيادة حرب  ملواجهة اخلوارج الفراتية اجلزيرةرسية مرابطة يف  املنصوراستدعى 

وجرت بينهم معركة انترص فيها  إبراهيمالراوندي، فتصدى هلا يف الطريق بعض أنصار 

 يف هذه الثورة. للمنصورأتى  سعيدحرب، فكان أول خرب 

، وهو اخلرب عبد اهللبن  حممدومقتل  موسىبن  ىعيسثم مل يلبث أن جاء اخلرب بانتصار 

االكبري الذي ساهم  ، إذ كان زلزاال قويا نزل بإبراهيم حتى العراقيف انقالب األحوال يف  كثريا

يش كبري من بج إبراهيمثم حترك  ،«إبراهيمنظرت إىل املوت يف وجه » روى عمن رآه أنه قال:

قادما من  موسىبن  عيسىع حلظات ثمينة فارقة وصل فيها جيش بعد تأخر ضيَّ  البرصة

ا بقيادة ه جيشا ِج وَ إىل ابنه أن يُ  املنصور، كام أرسل إبراهيمحلرب  املنصور، فوجهه املدينة

، ووجه الرسايا إىل املدن التي فأعادها إىل سلطة العباسيني ؛األهوازإىل  خزيمةبن  خازم

 .(2)السرتدادها إبراهيمبايعت 

ر سرية أخيه يف األخطاء العسكرية، إبراهيمعسكر جيش  الكوفةوعىل مقربة من  ، ثم َكرَّ

أصحابه أن يقسم جيشه الكبري إىل قسمني، فقسم منهم يواجه جيش فقد اقرتح عليه بعض 

الذي ليس معه جنود يدافعون عنه، إال أنه انحاز لرأي يقول  املنصوروقسم ينطلق إىل  عيسى

يف حكم املنتهي، كذلك رفض  املنصوروساعتها سيكون  عيسىمن جيش  الا بأن نفرغ أو

ضا فإن هزمت كتيبة وثانية وثالثة فال يكاد جيش اقرتاحا بأن جيعل اجليش كتائب تيل بعضها بع

ل عىل ذلك القتال يف صفوف امتثا عيسى قول ل الا يتمكن من مواصلة القتال مع الباقي، وَفضَّ

ااهللَ إِنَّ ﴿: اهلل تعاىل ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصف  ب  الَّ
ُْم ُبنْيَاٌن َمْرُصوٌص   حُيِ  .(3)[1]الصف:  ﴾َكَأهنَّ

ونكرر ملرة أخرى أن هذه أخطاء حربية، وال نصدق أن هذا الفهم الضيق احلريف للقرآن 

 .إبراهيموأخيه  والسنة هو مبلغ رجال من كبار آل البيت كمحمد النفس الزكية

بن  التي قادها محيد التقى اجليشان، ودار قتال شديد، اهنزمت فيه مقدمة جيش العباسيني ثم
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 وثباته يف موسىبن  عيسى، ثم اهنزم فيه اجليش العبايس نفسه، لوال أن صمود وبسالة قحطبة

انسحب أن  نِ بل ووفَّر الفرصة ملَ  ؛إبراهيماملعركة مع مائة رجل من أهله، قد كرس اندفاعة جيش 

بسالته وال  إبراهيم، ومل تنفع عيسىبن  موسىيعود مرة أخرى، ثم انقلبت األحوال لصالح جيش 

 .(1)هـ(115القعدة أو ذي احلجة  ذييف ثباته مع اخلمسامئة الذين معه فقاتلوا حتى ُقتِلوا )

حتى متثل  إبراهيمالذي ما إن وصل إليه رأس  أيب جعفر املنصوروانفرج الكرب عن 

 بقول الشاعر:

كام َقرَّ عينا باإلياب املسافر  هبا النوى فألقت عصاها واستقرَّ 
(2) 

عمه، بل إنه بكاه وسالت دموعه وهو يقول:  عىل أن فرحه لنفسه مل يمنعه من احلزن عىل ابن

كام كان حال  إبراهيما، ولكنك ابتليت يب وابتليت بك. وكان حاله مع واهلل لقد كنت هلذا كارها 

صار ال يرد عليهم وال  إبراهيممن قبل؛ إذ ملا أقبل الناس هينئونه وينالون من  حممدمع  عيسى

البهراين فقال: أعظم اهلل أجرك يا أمري املؤمنني يف ابن  حنظلةبن  جعفريلتفت حتى دخل عليه 

ط فيه من حقك، فأقبل عليه  مرحبا وأهال، ههنا  خالدوقال: يا أبا  املنصورعمك وغفر له ما َفرَّ

بن  جعفرا، فكان الناس بعدها يقولون كام قال ا جيدا فاجلس. فعلم الناس أن ذلك وقع منه موقعا 

 .(3)وأساء إليه املنصورفشتمه  املنصوريف حرضة  إبراهيمفيام بعد شتم رجٌل ، وحنظلة

 عليبن  عبد اهلل ونهاية العهد والية

 ، والرواية املتداولةعيلبن  عبد اهللعن تفاصيل هناية  شيئاااملوثوقة  مةتقدِ ال تذكر الروايات امل

أبا بإسناد منقطع وفيه جمهول، وخالصتها أن  الطربييف هذا الشأن رواية يف غاية الضعف ذكرها 

 عيلبن  عبد اهللأن يقتل عمه  موسىبن  عيسىفعهد إىل ويل عهده  هـ(113عزم عىل احلج ) جعفر

د عليه يف ذلك، من أنه يريد من وراء ذلك أن  املنصورفطن حليلة  عيسىبعض ناصحي أنَّ  إالَّ  وَأكَّ

 ، وحني عادالا فععبد اهلل بأن ُيظهر أنه قتل  عيسىيتخلص من ويل عهده بالقصاص، َفنَصح 

بن  عبد اهللسعى يف أن يتشفع آل بيته يف عمه  عيلبن  عبد اهللمن احلج وتأكد من مقتل  املنصور

الذي قال يف مشهد من  موسىبن  عيسىظهر أنه َرقَّ له وعفا عنه، ومن َثمَّ طالب به حتى أ عيل
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، وأقسم عىل أنه مل يأمره بالقتل، ثم أبو جعفرأمره بقتله، فأنكر  أبا جعفرعمومته وأهل بيته بأن 

ذ . إال أنه أخاملنصورفبطل تدبري  عيلبن  عبد اهللعمه  عيسىقرر أن يقتص منه، فعند ذلك أظهر 

فسجنه يف بيت أساسه من امللح ثم أطلق املاء عىل هذا األساس فذاب امللح فسقط  عيلبن  عبد اهلل

 !(1)فامتعبد اهلل البيت عىل 

وقد كان يكفي أن ُتَردَّ هذه الرواية إلسنادها املتهالك، فكيف إذا مجعت إليه هذا املتن 

 الغريب ال سيام قصة هذا البيت الذي أساسه من امللح؟!!

 عيلبن  عبد اهللقتل عمه  أبا جعفرة، أن كن اجلزء املعقول منه، وهو األقرب للصحَّ ل

قال البن عياش  املنصور» هبدم البيت الذي كان فيه، ومن أطرف ما يروى يف هذا أن

م عني، عىل طريق املزاح: تعرف ثالثة أول أسامئه -املنصوروكان له انبساط عىل  -املنتوف

وعبد ، أيب طالببن  عيلقتل  عبد الرمحنقتلوا ثالثة أوائل أسامئهم عني؟ قال: نعم، 

بأن  ، وهو ترصيح(2)«عبد اهلل، ووقع البيت عىل عمك الزبريبن  عبد اهللقتل  مروانبن  امللك

 .املنصورقتله ويف حرضة  املنصور

ر قتله إىل هذه السنة بعد عرش سنوات من حكمه؟ فربام أراد بذلك احلفاظ عىل  أما ملاذا َأخَّ

ت له األمور وتوحدت اخلالفة كان سهال أن ينفذ هذا وحدة آل بيته يف أول عهده حتى إذا استقرَّ 

كان يف حد ذاته  عيلبن  عبد اهللتفاصيل، عىل أن قتل اجلزاء اآلن.. واهلل أعلم باألحوال والنوايا وال

 عىل أن الدولة ال تتسامح يف أي خروج عليها من أحد مهام كان نسبه وسابقته. الا دلي

م الذي ، ذلك الرجل الذي هو مثال للمظلوعيلبن  عبد اهلللكن العظة والعربة يف حياة 

إذا جاءته الفرصة كان مثله أو أشد! لقد كانت حياة الرجل كلها ؛ حتى يستبطن نفسية الظامل

، فام إن انتقل إىل السلطان حتى كان طاغية ا واستخفاء من األموينيا ومطاردة وتربصا خوفا 

نهم ثم غدر هبم، فام هي إال أربع  سفاحا أذل الشاميني ونفذ مذابح لألمويني بعد أن أمَّ

سنوات فحسب حتى نزلت به عاقبة ظلمه وراح ضحية الرصاع عىل السلطة وانتقل من 

السلطة إىل املطاردة مرة أخرى، ولكن هذه املرة هو مطارد من ابن أخيه.. من السلطة التي 

 ما بقي له من عمره حتى ُقتِل..كان من مؤسسيها ورجاهلا، وبقي حمبوسا 
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 أال إن التاريخ ينادي.. هل من معترب؟!

أن خيلع نفسه من والية  موسىبن  عيسىمن ويل عهده  هـ(113) املنصورثم طلب 

أبو عن والية العهد، وأعلن  ىموسبن  عيسى، وقد نزل املنصوربن  (املهديالعهد ملحمد )

وسارت بيعة » هذا وبايع الناس ملحمد وليا للعهد يف ربيع األول من هذه السنة، جعفر

ويل العهد من بعد  موسىبن  عيسى، وصار (1)«اا وقربا ا، وبعدا ا وغربا يف اآلفاق رشقا  املهدي

 .املنصوربن  حممد

أخبارا طويلة وخمتلفة يف سبب هذه البيعة وذلك اخللع، ومل يصح منها  الطربيقد ذكر و

أو  الطربيخني الذين سبقوا خرب، ومل نجد ما يؤيد تلك األخبار عند األئمة الثقات من املؤرِ 

بن  عيسىعىل بالغدر والنكث واملؤامرة  أبا جعفر، وهذه الروايات إما أهنا تتهم (2)عارصوه

بأنه  عيسىوإكراهه عىل التنازل عن والية العهد حتى حصل عىل ما أراد، أو أهنا تتهم  موسى

لقلة علمه بقدر اخلالفة وافق عىل التنازل عن والية العهد مقابل عرشة ماليني درهم، 

 ة!األدنى من الصحَّ وكالمها أمر ال نقبله من روايات مل يتوفر هلا احلد 

 موسىبن  عيسىعىل أن التدبر يف األمر بام نعرف عن شخصيات هذا العهد ال جتعل 

، كام ال يمكن للمنصورممن ال يعرف قدر اخلالفة وهو ويل العهد والفارس املحارب واملالزم 

ا إزاء والرغبة ال يبدو كافيا  احلِب  دجمرَّ أنَّ  إالَّ  ،املنصورنه لدى أن نستبعد دافع حب الوالد الب

ضت للمنايا يف سبيل وتعرَّ  ،والقت األهوال ،التي أنفقت العمر كله ؛القوية املنصورشخصية 

ةحتويل احللم إىل دولة، والدولة إىل دولة قوية  فكر يف رصف  املنصور، فام نظن أن مستقرَّ

 .موسىبن  عيسىه إال ألنه رآه أهال لذلك، وربام أكثر من والية العهد إىل ولد

بالروايات الضعيفة املتهالكة  -بغري اعتامد وال قبول-ووجهة النظر هذه تستأنس 

، إذ مل ُيبِْد مقاومة صلبة يف التمسك بحقه، بل كان غاية ما موسىبن  عيسىالواردة يف خلع 

هو الصرب عىل األذى وحتمل اإلهانة وجتنب اللقاء واملواجهة،  املهديثم مع  نصوراملفعله مع 

أو يقف معه، وهو مل حياول اخلروج أو الثورة.. إن  وليس ثمة من يدعمه من البيت العبايس

بإدارة املعركة السياسية، أو عىل األقل مل يكن  هذا يوحي بأنه مل يكن شخصية ُمَباِدرة أو خبرية
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، مما جعل (1)عن أنصار العباسيني الا ذا شعبية أو أنصار يف داخل البيت العبايس عىل األقل فض

الذي هو أقدر منه وأكفأ..  املهديتقت ي أن يؤخره لصالح ابنه  املنصورجعل املصلحة لدى 

هو ما ُيستفاد من الروايات  موسىبن  عيسىوملرة أخرى نؤكد عىل أن ضعف شخصية 

الضعيفة وأنه استنتاج ال يقف عىل أرض صلبة، ولربام يكون قد تنازل طوعا أو بعد قليل 

 مقاومة إيثارا ملصلحة املسلمني ولوحدة البيت العبايس وحفاظا عىل اخلالفة.. فاهلل أعلم!

حني خرجت اخلالفة من بيت  مل ينس كيف انفلت عقد بني أمية املنصوروال ريب يف أن 

عبد إىل بيت  مروانبن  عبد امللكإىل بيت آخر، حدث ذلك عند انتقال اخلالفة من بيت 

الذي وإن كان قد أمسك  عبد العزيزبن  عمرحني انتقلت اخلالفة إىل  مروانبن  العزيز

،  اخلالفة بعزم ورشد إال أنه مل يسلم من تآمر الكارهني من األمويني حتى ُوِضع له السم 

وذلك يف وقت كان بنو أمية ما يزالون يف أوج قوهتم، فلام تكرر هذا بعد ربع قرن وانتقلت 

 أسباهبا. جاءت النهاية التي كان انشقاق البيت األموي من أهمِ  حممدبن  مرواناخلالفة إىل 

من خالل إقرار  كان من أهدافه احلفاظ عىل وحدة البيت العبايس املنصورهلذا نتوقع أن 

قة باب خلع ويل العهد والذي َجرَّ عىل الدولة فتح هبذه الطري املنصورأنَّ  إالَّ  اخلالفة يف ولده،

 ة من تارخيها.أرضارا فيام بعد وإن كان قد حفظها لبعض الوقت يف مرحلة مهمَّ 

 التمرد حركات

الدول أكثر الناس مواجهة للثورات والتمردات واحلركات املناوئة، وعظمتهم  مؤسسو

ار واخلروج منها أقوى مما كان حاهلم باألساس نابعة من قدرهتم عىل مواجهة هذه األعباء باقتد

 حني الدخول فيها، ولذا تكون حمصلة حياهتم تغيري اخلريطة القائمة كلها وإنتاج وضع جديد!

ويف مثل هذه الظروف يكون التحقيق التارخيي للمواقف يف غاية الصعوبة، فالذي 

ةيؤسس الدولة خيتلط لديه مصلحة  ية فتكون بمصلحة الدولة بمصلحته الشخص األُمَّ

ا للحق واإلصالح ومنها النتيجة العملية واحدة، وكذلك حركات التمرد فمنها ما يكون طلبا 
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ولكنه يلبس يف الغالب ثوب  ؛باملصالح النافذة اكا متس  ا عن الوضع القديم وما يكون دفاعا 

ن طريف إإذ  ؛لةهذه األحوال تفشل السياسة يف حل املشك غالبطلب احلق واإلصالح، ويف 

الرصاع يعلمون أن املعركة بينهام ِصْفرية، بمعنى أن بقاء أحدمها يعني هناية اآلخر، فتبدو 

الدولة يف أشد حاالهتا رصامة وقسوة، وتظهر احلركات الثائرة أقىص ما لدهيا من البسالة 

 والصمود.

اف واجهها د يف األطروهذه احلركات التي نناقشها يف هذا املبحث هي حركات متر  

ا عىل الدولة ي  ا حقيقمن موقعه يف الدولة كخليفة يستقر به احلال، فهي مل تشكل هتديدا  املنصور

أو حركة الراوندية، فإن هذه الثورات  النفس الزكية حممدأو ثورة  أيب مسلمكام كان احلال مع 

القلبت األوضاع لو نجحت  ا، بينام كان أقىص ما تستطيع أن تفعله ا جديدا ولصنعت تارخيا  متاما

حركات التمرد التي نناقشها اآلن أن تثري التوتر يف ناحيتها وأن يطول هبا األمر ثم ستجد يف 

 النهاية مصريها املحتوم، ذلك أهنا مل تطرح مرشوع دولة، ومل يكن هلا من القادة واألنصار

واإلمكانات ما هييئها ألن تكون بديال عن الدولة القائمة، وبعضها حركات احتجاج وقتية 

 تطورت لظرف أو آخر ليس أكثر.

، حركات احتجاجية ، اخلوارج، الفرسنيأربعة أنواع من اخلصوم: العلوي املنصورواجه 

 إبراهيموأخيه  النفس الزكية حممدن فقد عرضنا ألمرهم من قبل يف ثورة صغرية. فأما العلويو

لرتابط املوضوع، وأما  أيب مسلم اخلراسايناملحض، وأما الفرس فقد عرضنا ألمرهم فيام بعد مقتل 

 ه يف السطور القادمة.اخلوارج واالحتجاجات األخرى فهي ما نعرض ل

 الشيباني حرملةبن  د امللبد: مترُّأواًل

، قادها الفراتية اجلزيرةهـ( دخلت ثورة أخرى عىل اخلط، كان مركزها يف 133يف العام )

 عىل الرغم منالشيباين، هذه الثورة مل يكفها جيش واحد  حرملةبن  وهو ملبد أحد اخلوارج

اضطر ؛ حتى أن الثائرين ال يزيدون عن ألف فقط، وكلام جاءهم جيش عبايس اهنزم أمامهم

وانسحب إىل بعض  ،ابنفسه غري أنه ُهِزم أيضا  أن يقاتلهمإىل  اجلزيرةنائب  قحطبةبن  محيد

ا يبحث عن وسيلة، فلم يستطع أن يفعل شيئا  احلصون وظلَّ  دفع مائة ألف ي أن إالَّ  احُمارصا

بن  ا بقيادة الفارس الكبري خازمجيشا  املنصورمللبد نظري فك احلصار وهو ما كان. ثم أرسل 
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ثامنية آالف، خاضوا املعركة الفاصلة مع ملبد فتم هلم النرص، وُقتل امللبد  قوامه خزيمة

، وانتهت بذلك ثورة عجيبة، جاءت يف وقت غري متوقع، وحققت انتصارات (1)هـ(135)

 غري متوقعة، وظلت كالشوكة يف خارصة اخلالفة!

 بعثر التغليببن  د عطيةا: مترُّثانًي

عىل أموال للخالفة  ذبامئة رجل فقط، وخرج يريد أن يستحو املوصلوقد بدأ مترده من 

ورجل من أهل السوس فنفذ عطية  يتجمع يف السوس، فوقع اشتباك بني رجل من اخلوارج

 املنصور، فأرسل مقتلة يف أهل السوس، ثم هزم واليها وقتل من أصحابه أكثر من مائتني

افسحقهم  ا بقيادة أيب محيد املرورذيجيشا  مجيعا
(2). 

 اهلمداني غسانبن  د حسانا: مترُّثالًث

ا من جيشا  املنصورا أرسل ، ورسيعا مكةوقد بدأ هذا اخلارجي مترده بقتل قوم يف الطريق إىل 

الضبي فظل يطاردهم وهم ينسحبون أمامه حتى دخلوا  عبيد اهللبن  سبعة آالف يقودهم مجيل

احلريش مرور حسان يف أراضيه دون أن حياربه،  سعيدعىل واليه  املنصور، واستنكر أذربيجانبالد 

فهزموهم وهرب حسان منسحبا وقاتل يف انسحابه  وظلت املطاردة حتى أدرك مجيٌل اخلوارج

أربعة آالف آخرين  املنصور، وهناك أرسل إليه (3)احلريش وقتله، ثم اجته إىل نصيبني سعيدالوايل 

ا،فانسحب من أمامهم  يقودهم أبو قرة  .(4)أمره ومترده ثم انتهى أيضا

 وسجستان وكرمان فارسا: خوارج رابًع

منذ هناية العرص األموي، ذلك أن  وسجستان فارسيف  أغلب اخلوارج كان العرب

إىل الرشق يف  الفراتية واجلزيرة العراقطاردات األموية قد أهنكتهم وحولت مواقعهم من امل

 ن مقاومتهم لألموينيفإ ؛أهنم غرباء عن السكان املحليني عىل الرغم منوما بعدها، و فارس

ا من ِقَبل املعارضني حلكم العرب أنفسهم، ا حمبوبا جعلت منهم عنرصا  للعباسينيومن بعدهم 

ال سيام وأن فكر اخلوارج قائم عىل أن اخلالفة ال تنحرص يف بيت معني وال حتى يف العرب، 

 لكِل عطي الفرصة فكانت هذه األفكار تفسح هلم جمال االنتشار وتفتح هلم قلوب الناس، وت

                                                 
 .1/355الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .251، 1/251اف البالذري: أنساب األرش (2)

 ، ليس بينهام إال خط احلدود الفاصل.تانقرية تركية، وهي بحذاء بلدة القامشيل السورية حتى كأهنام متصل (3)

 .1/251البالذري: أنساب األرشاف  (4)



 العباســيون األقوياء   

 

318 

 .(1)معارض للتنفيس عام يف صدره من آمال وآالم مكبوتة أو صعبة التحقيق لسبب أو آلخر

ليوليه عىل  -اليمنوايل - زائدة الشيباينبن  إىل معن املنصوروحني استفحل األمر أرسل 

نه فإ ؛ا يف ذلك الوقتا كبريا زائدة كان شيخا بن  أن معنمن رغم عىل ال، وهـ(151) خراسان

ا نفذ محالت عسكرية يف غاية القوة والقسوة حتى ليمكن القول بأنه أباد اخلوارج يف  متاما

، وأيقن اخلوارج أنه (2)«ونال الناس منه كل بالء» وأساء السرية ،وخراسان وسجستان فارس

 . (3)ال جدوي من مواجهة محالته العسكرية فدبروا الغتياله ونجحوا يف هذا وقتلوه

الذي هو نسخة أخرى يف البأس  مزيد الشيباينبن  يزيدفخلفه يف الوالية ابن أخيه 

بأشد وأقوى وأقسى من محالت  عمه، وشنَّ احلمالت العسكرية عىل اخلوارجوالقوة من 

ا عظياما  فقتل من اخلوارج» عمه ا- ، وكعمه(4)«حتى جرت دماؤهم كالنهر خلقا مل  -أيضا

يتضجر فيها من كون  املنصوريصلح معه القتال فدبروا حيلة عليه بأن زوروا رسالة بخطه إىل 

ة يف استثارة غضب ا عليه، ونجحت هذه اخلطَّ رئيسا  -نائب الرشق وابن اخلليفة- املهدي

وحبسه ومل يزل يف  املنصورفهي توحي ببوادر العصيان واالستقالل، فعزله  واملهدي املنصور

 .(5)احلبس لفرتة

اقد تأثر  ولئن كان نشاط اخلوارج ت ظلَّ  سجستانأنَّ  إالَّ  ؛ض الوقتواختفى لبع كثريا

 من معاقل اخلوارج ملدة طويلة فيام بعد. الا معق

 : حركة العبيد بعد ثورة النفس الزكيةأواًل

 25فوصلها ) الربيعبن  عبد اهلل املدينةوىل ، تالنفس الزكية حممدبعد القضاء عىل ثورة 

ا باالستعالء والكِرْب، وأراد تنفيذ محلة تأديبية ، وفيام يبدو فقد وصلها ممتلئا هـ(115شوال من 

 .املدينةنفوس أهل عىل خروجهم عىل اخلليفة، أراد هبا كرس  املدينةملعاقبة أهل 

 شيئااويعتدون عىل أهلها، فهذا أحدهم اشرتى  املدينةهلذا فقد أخذ جنوده يفسدون يف 

                                                 
 .1/111د. فاروق عمر: اخلالفة العباسية  (1)

 .113اليعقويب: البلدان ص (2)

 . 119، 3/115واليعقويب: تاريخ اليعقويب  ،1/235البالذري: أنساب األرشاف  (3)

 .3/115اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 .2/195البالذري: فتوح البلدان  (5)
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يشكون هذا إىل  املدينةدون أن يدفع ثمنه وسلَّ سيفه يف وجه التاجر، فذهب وفد من أهل 

شكواهم، فزاد هبذا فساد اجلنود، فام هو إال  الوايل ابن الربيع فنهرهم وشتمهم ومل ينظر يف

قليل حتى هنب اجلند املزيد من بضائع السوق، ثم اعتدى أحدهم عىل أموال رجل من 

الرصافني لكن األخري استغاث بالناس فرضبوهم حتى استخلصوا منهم ما هنبوه من أموال، 

م انقض عليه اجلزارون واشرتى أحدهم حلام من جزار ثم أبى أن يدفع ثمنه فطعنه اجلزار ث

 . (1)فقتلوه

ــاقادهــا طــرف جديــد  املدينــةفرســت أزمــة تــذمر يف  مل يظهــر مــن قبــل عــىل مرســح  متاما

ذي احلجــة يف األحــداث، أولئــك هــم العبيــد األفارقــة الــذين تعصــبوا ملــواليهم، فانتفضــوا )

وصـاروا يرتصـدوهنم  الربيعبن  عبد اهللونفذوا عمليات اغتيال وقتل واسعة جلنود  هـ(115

يف الطرقات، وتدل الروايات عىل أهنم كانوا طبقة متامسكة بينهم وسائل تفـاهم خاصـة مثـل 

البوق، فام كان الرجل منهم يسمع صوت البوق حتى ينطلق حامال معه ما استطاع من سالح 

عبـد بالغة للوايل اجلديد  أو عصا نحو صوت البوق ليشارك يف هذا الكفاح، وسبب هذا أزمة

كهذا، ثم أدى به جنونه ذات يوم إىل أن يقتل مخسة مسـاكني  شيئااالربيع الذي مل يتوقع بن  اهلل

فقراء كانوا يسألون الناس عـىل طريـق املسـجد، وقتـل ناسـا ظنـا منـه أهنـم مشـاركون يف هـذا 

لئك العبيد يتفانون التمرد بعد أن أعطاهم األمان، فاشتدت حركة رفضه واشتعلت، وكان أو

ل اأهنـم تقريباـ عىل الرغم مـن- سـحرة أو » يف قتـال اجلنـد وقـتلهم حتـى وصـفوا بـأهنم -ُعـزَّ

« بطن نخل» فانطلق خارجا منها ونزل يف املدينة! ثم مل جيد ابن الربيع إال اهلرب من «شياطني

 .(2)املدينةعىل بعد ليلتني من 

ا وجدوه من بضائع تابعة للخليفة فباعوها يف بال واٍل، وهنب األفارقة م املدينةوصارت 

النفس  حممدوكان قد ُحبِس ألنه ساعد -سربة من السجن  أيببن  أبا بكر، وأخرجوا املدينة

أدار مع أعيان  ، فتوىل األمر بشكل مؤقت ولكنهاملدينةعىل  واليااليكون  -يف ثورته الزكية

قد يكون فيه اخلطر الشديد  املدينةة لتهدئة العبيد ألن اشتعال ثورتني من وأرشافها خطَّ  املدينة

رحبا بكم يا يا م» العبيد وسعوا يف هتدئتهم فقالوا: املدينة، فكلم أهل عليها من ِقبَل العباسيني

                                                 
 .155، 1/151، والطربي: تاريخ الطربي 3/121، والبالذري: أنساب األرشاف 126: نسب قريش صبن بكار الزبري (1)

 .1/155الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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فأيدينا مع أيديكم وأمرنا إليكم فأقبلوا هبم إىل  ،موالينا واهلل ما قمنا إال أنفة لكم مما عمل بكم

سربة عىل التهدئة والسكون وإهناء هذه احلركة،  أيببن  أبو بكروهناك خطب فيهم « املسجد

 .(1)لعباسينيإىل سلطة ا املدينةفتم األمر، وعادت 

 اليمند يف ا: بوادر مترُّثانًي

هلا خصوصية يف حركات التمرد، فحركات التمرد من هناك  -لبعدها اجلغرايف- واليمن

، فيكون أمام اخلليفة وقت ملعاجلة واملدينة مكةال خطر منها إال حني تستفحل وتبدأ يف مهامجة 

 املوضوع لكن كل وقت يم ي كان يعني استفحال التمرد أكثر.

وليس جيد  املنصوريشغل بال  اليمنهيم بالعصيان، وظل أمر  اليمنأن وايل  املنصورعلم 

من رجاله بعد أن كان سابقا من رجال بني  دة الشيباينزائبن  له حتى صار معن الا أه الا له رج

يا » :وقال املنصوريف مواجهة الراوندية، فاستدعاه  املنصورا مع ، وقد أبىل معن بالء حسنا أمية

ا وال يتي وإين أريد أن آخذه أسريا قد هم بمعص اليمنهنَّات... إن صاحب  باليمنمعن إن يل 

وأظهر أنك ضممتني  اليمنيفوتني يشء من ماله فام ترى؟ فقال معن: يا أمري املؤمنني ولني 

 ،«وخيرجني من يومي هذا لئال ينترش اخلرب (2)إليه ومر الربيع يزيح علتي يف كل ما أحتاج إليه

حتى أتى  هـ(112معن ) طلبه وأمر بتسهيل األحوال له، فخرج املنصوروبرسعة نفذ 

 اليمنيف منع استقالل  املنصور، فتحقق هدف (3)اثم قبض عليه وأرسله أسريا  اليمنصاحب 

 دون أن خيرس ماال أو يتكلف حربا.

 من مشاهري ، فإن معن كان جوادا كرياما زائدةبن  ومعن املنصورثم توترت العالقة بني 

ا، وقد أنفق (4)لعطاءالناس يف ا وتثبيت أمرها، وهذا  اليمنمن األموال يف اسرتضاء أهل  كثريا

يرشح له  املنصورا إىل أرسل وفدا  اة، غري أن معنا فتقِش املالية امل املنصورعىل عكس سياسة 

ةنفق إال يف مصلحة، وكان الوفد عىل مستوى ومل يُ  ،امرسفا  نه مل يُك إو ،حقيقة األوضاع  املهمَّ

 .(5)أعذاره وأقره عىل عمله املنصورفقبل 

                                                 
 وما بعدها. 1/155، والطربي: تاريخ الطربي 3/121، والبالذري: أنساب األرشاف 126: نسب قريش صبكار بن الزبري (1)

 أي تسهيل األحوال وإزالة العقبات يف كل ما حيتاجه. (2)

 .1/519الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .113ابن قتيبة: املعارف ص (4)

 .521، 1/519الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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 املغرب جبهة

 (1)اإلباضــيني عــدة ثــورات للخــوارج املنصــورشــهدت اجلبهــة املغربيــة عــىل عهــد 

أمـر هـذه الثـورات، فـإن ُقتِـل أو  مرصـ، عىل موجتني، وعادة ما كان يتوىل وايل (2)والصفريني

 بغريه. املنصورأخفق استبدله 

 الفهري عبد الرمحنبن  هزيمة حبيب مجيل اخلارجيبن  وكانت البداية حني استطاع عاصم

وان وتنصيب واٍل عليها من ِقَبله ري، واستطاع هبذه اهلزيمة دخول الق(3)هـ(139) القريوانوايل 

قتل أن استمرار القتال أدى إىل نرص حبيب وم عىل الرغم من، وأيب اجلعدبن  عبد امللكوهو 

بل ُهِزم وُقتِل  ؛مرة أخرى القريوانمل يستطع دخول  عبد الرمحنبن  ن حبيبفإ ؛مجيلبن  عاصم

 .الصفرية يف يد اخلوارج املغربأيب اجلعد، وهبذا صارت منطقة بن  عبد امللكعىل يد 

ا من شيوخ املذهب اإلبايض وهو أبو ا كبريا عوا شيخا وباي هـ(111ثم ثار اإلباضيون )

 القريوانثم استوىل عىل  وقابس طرابلس, وقد دانت له ليبيايف  السمحبن  اخلطاب عبد األعىل

عبد انتهت بانتصار اإلباضيني وُقتِل فيها  الصفرية بعد معارك مع اخلوارج وفزان وبرقة

ا عن أيب اخلطاب نائبا  رستمبن  عبد الرمحن طرابلس، وتوىل أمر هـ(111) أيب اجلعدبن  امللك

 عبد األعىل.

اإلباضيني انترصوا عىل اجليش الذي بعث به أنَّ  إالَّ  وهنا جاءت جيوش اخلالفة العباسية،

بن  حممداجلديد  مرص، ثم عىل جيش آخر أرسل به وايل هـ(112) طرابلسيف  أبو عون مرصأمري 

ا بنفسه هزم به اإلباضيني األشعث جيشا بن  حممد مرص، فقاد أمري هـ(113) برقةيف  األشعث

 .(4)األدنى إىل العباسيني ملغربا، فعادت السيادة عىل هـ(111) القريوانودخل معقلهم 

                                                 
 بن إباض التميمي، وهم ليسوا من غالة اخلوارج. : فرقة من اخلوارج تنسب إىل مؤسسها عبد اهللناإلباضيو (1)

 فرقة من اخلوارج تنتسب إىل مؤسسها زياد بن أصفر. :الصفريون (2)

سيطرهتم الفعلية عىل بن نافع فاتح املغرب، وقد استقر أمر العائلة يف القريوان، وبايعوا للعباسيني مع  وهو يف األصل من ذرية عقبة (3)

عىل هذه املناطق من املغرب، فهو مل يكن والياا للعباسيني باملعنى الكامل الذي يستطيع به اخلليفة العزل والتولية، وإنام كانوا مستقلني 

يد عمه  بن حبيب الفهري عىل احلقيقة معرتفني ومعلنني الوالء للخالفة. وحبيب هذا توىل القريوان بعد مقتل أبيه عبد الرمحن

 بن حبيب، فقاتل حبيب عمه حتى انترص عليه وقتله، ودانت له البالد مرة أخرى.  إلياس

 .123بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)
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ا، فقد اجتهوا غربا  القريوانن الذين أزاحهم اإلباضيون عن والصفري وأما اخلوارج

، واختذ أبو قرة لقب اخلالفة وظل (1)دولة عند تلمسان اليفرين الزنايت وأسس زعيمهم أبو قرة

التميمي لقتال  ساملبن  ا يقوده األغلبجيشا  األشعثبن  حممدُيناَدى بأمري املؤمنني، فأرسل 

َعطَّل تقدم اجليش حتى وصل  مرصيف  ئاجاألشعث املفبن  حممدأيب قرة، غري أن مقتل 

، غري أن األغلب نفسه ُقتِل أثناء املسري إىل أيب قرة إفريقيةلألغلب بوالية  املنصورتكليف من 

، ويف نفس هذا العام كان (2)هـ(151بمؤامرة ناجحة للخوارج اشرتك فيها بعض جنوده )

، قد متكن من االستيالء حبيب الكنديبن  يعقوبر، واسمه أبو حاتم خارجي إبايض آخ

 .طرابلسعىل 

عىل  والياا حفص املهلبيبن  عىل أن يرسل عمرو أبا جعفرهذا املشهد املغريب املزعج محل 

، فسار عمرو (3)هـ(151يف أقىص الرشق ) السندعىل  والياا، وقد كان من قبل هذا إفريقية

ثم سار  ،قريوانالحتى دخل  ؛اثم سار غربا  من أيب حاتم طرابلسفاسرتد  املغربحتى دخل 

ا اجتمعت عليه اخلوارج إذا وصل طبنة؛ حتى نحو أيب قرة ، اإلباضية بقيادة أيب حاتم مجيعا

بقيادة أيب قرة، وحارصوه يف  يةالذين حلقوه من اخللف، والصفر رستمبن  وعبد الرمحن

ا وقع بني اخلوارج جعل أبا قرة ينسحب من احلصار فعندها متكن انقساما أنَّ  إالَّ  طبنة،

فكانت  القريوان، ثم ذهب إىل رستمبن  وعبد الرمحنحفص من هزيمة أيب حاتم بن  عمرو

بن  وفيها عمرو القريوانيب حاتم جولة أخرى من الرصاع حيث حارصت اإلباضية بقيادة أ

 !(4)القريوان، ودخل أبو حاتم هـ(153حفص الذي ُقتِل يف احلصار )

هذه  ابن كثرييف بعض التقديرات نحوا من أربعامئة ألف، ويصف  كان عدد اخلوارج 

 . (5)«البالد، وقتلوا احلريم واألوالد وأكثرت اخلوارج الفساد يف» :الفرتة من ثورهتم بقوله

                                                 
وبعض املؤرخني ال يرون بأن دولة أيب قرة، أو دولة غريه من الرببر الذين ظلوا حمتفظني بتامسكهم يف وحدات قبلية مستقلة عن  (1)

ال يرون بأهنم خوارج باملعنى املذهبي املعروف، بل يقرتبون من كوهنم  -سكنوا املغرب أو قدموها من جهة اخلالفةالعرب الذين 

خوارج باملعنى السيايس االستقاليل باألصل الذي يتخذ من مذهب اخلوارج صيغة رشعية. انظر: د. حسني مؤنس: معامل تاريخ 

 .33املغرب واألندلس ص

 .6/112، وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1/155ألخبار دول املغرب األقىص  النارصي: االستقصا (2)

 .1/159الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/511، والطربي: تاريخ الطربي 125بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)

 .11/115ابن كثري: البداية والنهاية  (5)
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 هـ(151) املنصور، أرسل املغربعىل  وسيطرة اخلوارج حفصبن  بعد مقتل عمرو

وستني ألف  ةنحوا من ثالث املنصور جيش كبري أنفق عليه يف إفريقيةعىل  والياا حاتمبن  يزيد

فأهنى هذه الثورة بكل حزم وشدة وقسوة،  هـ(155) إفريقيةدرهم، وقد وصل اجليش إىل 

، وسار فقتل أمراء اخلوارج وأرس كبارهم وأذل أرشافهم، وكان ممن قتلهم أبو حاتم اخلارجي

يف نرش األمن  أت أمورها، ثم أعاد إليها اهلدوء وبدبالقوة والقهر حتى استقرَّ  املغرب يف

عىل اإلباضية فإنه حقق انتصارات كبرية  يزيد، ومثلام قىض (1)وإقرار السلم وإعادة العمران

اء اهلل أال يموت ، وشهـ(131عليه حتى ) والياا، وظل املغرببه أمر  ، واستقرَّ عىل الصفرية

 .(2)اإال وأمر الدولة اإلسالمية مستقر يف الرشق ويف الغرب أيضا  املنصور

غرب امليف  الصفرية قامت دولة للخوارج هـ(111فمنذ عام ) األقىص املغربوأما 

أبو ا، فهي عىل هامش الصحراء، وفيها املياه، أسسها يف منطقة تافيلت املحصنة طبيعي   األقىص

الذي كان راعيا، وكانت له مواهب الزعامة فتوافق مع غريه من  واسولبن  َسَمكو القاسم

قومه أهل مكناسة إىل مبايعة  أبو القاسم، ثم دعا األسودبن  يزيدبن  عيسىالرعاة عىل بيعة 

وطاعته، وُبنَِيت قاعدة هذه الدولة وهي مدينة سجلامسة، واختري هلا موقع عىل هنر زير  عيسى

صفرية من كان عىل مذهب اخلوارج ال نْ كل مَ  املدينةفاستطاعوا ممارسة الزراعة، وأقبل عىل 

عن اإلمامة، وُنِصب  يزيدبن  عيسىواألندلسيني، ثم ُنِحَي  والرببر والسودان العرب

ا حتى إماما  أبو القاسم، وبقي هـ(155) عيسىسمكو، ثم ُقتِل  أبو القاسماملؤسس 

 ه عىل خالف مذهب اخلوارج.، وأصبحت اإلمامة بعده يف أرستهـ(165)

                                                 
 .11/121داية والنهاية ، وابن كثري: الب513، 1/516الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .136، 5/135حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)
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وقد دخلت هذه الدولة، التي عرفت باسم دولة بني مدرار، يف تبعية اخلالفة العباسية 

ها ، وهو ما جعل، ومن بعده للمهديللمنصور، وكان ُيدعى عىل منابرها القريوانووالهتا يف 

األدنى واألوسط قد  املغربيف  ، كام أن ثورات اخلوارج(1)تنعم باالستمرار واالستقرار

سمكو كان حصيفا فاعترب بام انتهت إليه تلك  القاسمأتاحت هلا الفرصة، ويبدو أن أبا 

 الثورات من اضطراب فآثر اهلدوء والطاعة.

 اجلهاد حركة

ستفق اخلالفة ملواجهة أخطار اخلارج إال بعد انتهاء املشكالت الداخلية الكربى وقد مل ت

، كذلك توقفت حركة للمنصوراستغرق هذا ثالث سنوات عىل األقل حتى متهد األمر 

 النفس الزكية حممداجلهاد والفتوح يف األوقات التي اشتعلت فيها الثورات الكربى كثورة 

 .املغربيف  وثورات اخلوارج إبراهيموأخيه 

                                                 
 .131، 5/131حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (1)
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البيزنطيني يف الغرب، وجبهة  اثنتني: جبهة الروم املنصوروكانت اجلبهات املفتوحة أمام 

ما املرشق فقد كان أهون وأقل شأنا من الروم لكنه ال يمكن والدياملة يف املرشق، فأ األتراك

السكوت عليه لكثري من الظروف منها أنه منبع الثورة العباسية ومنها أنه حافل باألفكار 

الشعوبية واملذاهب املخالفة لدين الدولة، وهو يف النهاية أرض قوم ظنوا أن الدولة ستكون 

بثياب عباسية فوجدها دولة  يعيد دولة الفرسدولتهم وبعضهم شمخ يف طموحه فظن أنه 

 عربية أخرى.

فقد كانوا األقوى ولكنهم ليسوا األخطر، كام أن التغري اجلغرايف احلاصل  وأما الروم

إمهال األسطول يف » األمور، منهاترتب عليه كثري من  العراقإىل  الشامبنقل العاصمة من 

، كام أنه أبعد املركز عن احلدود البيزنطية وأصبحت فكرة االستيالء البحر األبيض املتوسط

ه إليه القوى واجلهود بصورة منظمة ومستمرة كام  القسطنطينيةعىل  حلام بعيدا ال هدفا ُتَوجَّ

 .(1)«كانت احلالة يف العرص األموي

، ويف عهده (2)يف بناء احلصون واملعاقل وتقويتها عىل الثغور املنصورة ولذا كانت خطَّ 

حلامية حدود الدولة اإلسالمية من ناحية  مةتقدِ بنيت كثري من املدن واحلصون واملراكز امل

 البيزنطيني، ولشن الغارات منها عليهم كلام استدعى املوقف. الروم

ت احلروب بني البيزنطيني واملسلمني بال أهداف حاسمة طوال العرص العبايس لقد كان

واستنزافها  كام هو الظاهر إثبات هيبة الدولة وردع الروم األول، وكان اهلدف لدى العباسيني

ا، ال سيام وأن النظام افها اقتصادي  ا من خالل هدم احلصون احلربية والقالع وإضععسكري  

اإلقطاعي السائد يف الدولة البيزنطية كان جيعل تكاليف احلروب اإلسالمية واقعا باألمراء 

ا أصحاب اإلقطاعيات املتامخة للبالد اإلسالمية، فإضعاف هذه اإلقطاعيات عسكري  

 ا هو ضغط نوعي لئال يتجرأ الروم عىل أرايض املسلمني.واقتصادي  

                                                 
 .33د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (1)

مُجِعت الثغور إىل الشام، »ما يقوله االصطخري: مناطق الثغور تقع كلها يف الشام، لكنها منقسمة إداريا بحسب املجاهدين عىل نحو  (2)

وبعض الثغور تعرف بثغور الشام، وبعضها تعرف بثغور اجلزيرة، وكالمها من الشام، وذلك أن كل ما وراء الفرات من الشام، وإنام 

ا من اجلزيرة. وكور الشام إنام سمي من ملطية إىل مرعش ثغور اجلزيرة، ألن أهل اجلزيرة )الفراتية( هبا يرابطون وهبا يغزون، ال ألهن

االصطخري: املسالك واملاملك «. هي جند فلسطني وجند األردن وجند محص وجند دمشق وجند قنرسين والعواصم والثغور

 .56، 55ص
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ا- وال خيلو من قائمة األهداف ةإقامة اجلهاد الذي هو بركة عىل  -أيضا كلها، به  األُمَّ

يدخل الناس يف دين اهلل أفواجا، وبه تنشغل الطبقة العسكرية وتتألق، تلك الطبقة التي إن مل 

ةذلك عىل  ختض اجلهاد عاد فتفسد هبا الدولة كلها بالوبال إذ تنشغل بالثروة والسياسة  األُمَّ

ةونظام احلكم كله كام هو واضح عرب التاريخ اإلسالمي، وباجلهاد تنمو ثروات  من  األُمَّ

 الغنائم واملوارد اجلديدة.

واخلالصة أن احلروب اإلسالمية البيزنطية يف تلك الفرتة أشبه بحرب االستنزاف بني 

 ة حاسمة.الدولتني الكبريتني دون نية من إحدامها خلوض معركة مصريي

من خالل ثالثة عنارص: بناء  املنصوروعىل هذا يمكننا أن نقرأ حركة اجلهاد يف عهد 

 .، واجلهاد يف اجلناح الرشقي وأرمينيةاملدن واحلصون، واجلهاد عىل جبهة الروم

عىل هدم  اية الدولة العباسية كان تركيز الروميف فرتات اهنيار الدولة األموية ثم بد

يف بالد املسلمني، ولذا كان  مةتقدِ احلصون واملعاقل عىل الثغور والتي متثل الدفاعات امل

حتصني هذه القواعد عمال مهام وجوهريا يف العالقة مع الروم ويف منظومة األمن للدولة 

 .املعتصمفيه حتى بلغ كامله يف عهد  اخللفاء العباسيون تمرَّ اسثم  املنصوراإلسالمية، بدأه 

، يقول أرمينيةيف جبهة  ، ومع اخلزروكان البناء يعمل عىل جبهتي االشتباك، مع الروم

حصون السواحل ومدهنا فعمرها وحصنها وبنى ما  تتبع أبو جعفر املنصورملا وىل » :البالذري

 .(1)«احتاج إىل البناء منها، وفعل مثل ذلك بمدن الثغور

 بنى املسلمون: فمن ناحية الروم

  فلسطنيإىل  ونقلوا منها من اهتموهم بالتآمر مع الروم طا يف سميساحصنا. 

  مرعشوكذلك فعلوا يف. 

  بق يف غزو سا وكانت قد هتدمت هـ(139) ملطيةبناء قلعة  عيلبن  صالحوأعاد

والية  إبراهيمبن  ، ثم تم بناؤها كقاعدة عسكرية متميزة حني توىل عبد الوهاب(2)للروم

                                                 
 .1/193البالذري: فتوح البلدان  (1)

 .1/391، والطربي: تاريخ الطربي 123بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)
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فاشتعل العمل باجلد والعزم  قحطبةبن  احلسنوكان معه جيش كبري بقيادة  هـ(111الثغور )

ة حراسة برية عىل بعد ثالثني ميال حتى اكتمل البناء يف ستة أشهر فحسب، ثم وضعت نقط

، وأصبحت قوهتا أربعة آالف مقاتل، وبني الفراتونقطة حراسة بحرية عىل هنر يصب يف 

 .(1)«حصن قلوذية» حصن آخر أصغر عرف بـ

  (2)هـ(111)« امُلَصْيصة» القائد اخلراساين حييىبن  جربائيلوبنى. 

  لتكون مركزه العسكري يف غزواته » هـ(155) لرافقةمدينة ا املنصوركام بنى

 ، وسيأيت مزيد تفصيل عنها بعد قليل.(3)«الشاملية

 ومدينة باب واق ومدينة املحمدية (4)مدينة كمخ» املنصورفقد بنى  وأما يف جبهة اخلزر

ا للمسلمني  . وهبذه املدن تغريت خريطة القوى يف تلك املنطقة.(5)«وعدة مدن جعلها ردءا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .1/223فتوح البلدان البالذري:  (1)

 .1/393الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .31د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (3)

وهي تقريبا يف منتصف املسافة بني كمخ: تقع اآلن يف أقىص اجلنوب الرشقي من مجهورية أرمينية عىل احلدود بينها وبني أذربيجان،  (4)

 بحر قزوين والبحر األسود.

 .3/113ليعقويب: تاريخ اليعقويب ا (5)
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تظهر اجلهد العظيم الذي بذله  جبال طوروسإن دراسة احلدود الشامية اجلزرية عند 

 .(1)بام بنى من حصون املنصور

ي التعبري الواقعي عن الرؤية العباسية حلركة اجلهاد وعالقتها وهذه احلصون كانت ه

بالدولة البيزنطية، فلقد جتمدت العالقات حول نطاق الثغور، التي صارت منطلقا لغزوات 

ا يف املسار العام أو را مؤثِ خاطفة أو دورية أو حتى توغالت كبرية، لكن كل هذا مل يكن 

أو إهناء الدولة البيزنطية،  فتح القسطنطينيةهدف املستوى االسرتاتيجي الذي افتقد إىل 

 وظلت االشتباكات تراوح منطقة الثغور طوال العهد العبايس. 

أيب مسلم و عيلبن  عبد اهللات هـ(، بعد انتهاء أزم139) بدأ االشتباك مع الروم

الشيباين اخلارجي، وهي  حرملةبن  وملبد املجويس ومجهور العجيل وسنباذ اخلراساين

 لة البيزنطية فهامجت فيها أطراف البالد اإلسالمية.األزمات التي مل تفلتها الدو

هـ( واقتحامها وهدم 135) ملطيةعىل  ملك الروم وآخر هذه اهلجامت هجوم قسطنطني

حتطيم الدفاعات . إذ كان اهلدف (2)ض بالقتل للمسلمني فيهاأسوارها ولكنه مل يتعرَّ 

 اإلسالمية وهي القواعد احلصينة املنترشة عىل الثغور.

والدولة البيزنطية بافتداء األرسى املسلمني الذين وقعوا يف  املنصوربدأت العالقة بني 

 ملطيةمدينة  عيلبن  صالحاستعاد ذاته هـ(، ويف العام 139يف تلك املعارك ) أيدي الروم

يف  صالح، وبدأ (3)وأعاد بناء قلعتها التي هتدمت من أثر هجوم سابق استوىل فيه الروم عليها

هـ(، فيام كانت الصائفة يف هذا العام بقيادة ابن أخي اخلليفة عبد 111غزو الروم من ناحيته )

 .(4)عيلبن  إبراهيمبن  الوهاب

وقالقل املرشق، فلام انتهى ذلك  والبرصة املدينةثم توقفت الصوائف ملا وقع من ثورات 

للغزو  عيلبن  صالحالبهراين، واستعد  حنظلةبن  جعفرهـ( بقيادة 116عادت الصائفة )

                                                 
 .133د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (1)

 .1/391الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/391، والطربي: تاريخ الطربي 123بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

 .5/119، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 1/392الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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هـ( إال أنه مل يغُز لسبب ال تفصح عنه املصادر، ثم انطلقت 115) ره يف دابقواختذ معسك

 قحطبةبن  احلسنومعه  حممدبن  العباسوكان قائدها  هـ( إىل بالد الروم119صائفة عام )

 .(1)األشعث يف الطريقبن  حممد، ومات ثاألشعبن  وحممد

بن  أو عبد الوهاب حممدبن  العباسهـ( بقيادة 151واستمرت الصوائف أعوام )

، إبراهيمبن  حممدأو  إبراهيمبن  دة عبد الوهابهـ( بقيا152، و)العبايس حممدبن  إبراهيم

احلجوري ويف هذه الصائفة غنم املسلمون غنائم كثرية  حييىبن  هـ( بقيادة معيوف153و)

هـ( غزوة 151، ويف العام التايل )ا من حصون الروموأرسوا ستة آالف أسري، واقتحموا حصنا 

هـ(، وقد حققت هذه 155) د السلمييأسبن  يزيد، ثم (2)عاصم اهلاليلبن  زفر بقيادة

 املنصورمرباطور الروم الصلح من إالصوائف خسائر مرتاكمة يف جانب الروم حتى طلب 

هـ( صائفة بقيادة 156ويف العام التايل )، (4)املنصورفرفض  (3)عىل أن يدفع له جزية سنوية

عاصم بن  وقيل زفر-أسيد السلمي بن  يزيدعاصم اهلاليل، ثم صائفة أخرى بقيادة بن  زفر

خرج  هـ(155) حييىبن  هـ(، ثم صائفة أخرى بقيادة معيوف153يف العام التايل ) -اهلاليل

 .(6)اوالتقى مع الروم واقتتلوا ثم حتاجزو« (5)درب احلدث» فيها من

 .مرباطور الرومإمات  هـ(155) املنصورفيه  يِفَ وُ تُ الذي ذاته ويف العام 

، وقد تعددت فيـه حركـات التمـرد الفارسـية مسلما منذ راح أبو مل يلبث الرشق مضطربا 

ة دعا كـل هـذا املنصـوَر إىل التفكـري يف خطَّـواخلارجية وحركـات اسـتقالل لـبعض الـوالة، فـ

ة، د يف كـل مـرَّ واجه التمر  من النافع إرسال جيش يُ  دْ عُ يَ حاسمة لعالج الوضع املضطرب فلم 

                                                 
 .191، 1/151الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .516، 511، 513، 1/511الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/513الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/121، وهو ينقل عن: تاريخ كمربيدج للعصور الوسطى 31د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (4)

غور الشام ثاد بني املسلمني والروم البيزنطيني وسُيبنى يف هذا املكان فيام بعد ثغر من أهم درب احلدث: طريق حيوي عىل خط اجله (5)

كان فيه دفع للعدو »ميال من أنطاكية، يقول اليعقويب:  35، سيبنيه اخلليفة املهدي ليكون ثغرا يف نحر العدو عىل بعد «احلدث»

 .3/129اليعقويب: تاريخ اليعقويب انظر: «. وتسديد، وملا ُبنِي عظم ارتفاق أهل الثغور به

وقد ُسِمي احلدث ألن املسلمني أصيبوا منه يف موقعة فسمي هكذا يف رأي البعض، أو ألنه قاتلهم الروم بقيادة شاب صغري فيه 

 .1/226البالذري: فتوح البلدان «. درب احَلَدث»فسمي 

 .515، 1/511الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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إىل إنشاء قاعدة تابعة للخالفـة يف  املنصورة واألخرى عام أو بعض عام، واهتدى وما بني املرَّ 

ا مـن أرض املرشـق ، فيكون قريبا املهدية الرشق كله، ويتوالها ابنه تكون بمثابة عاصم الري

او  بام فيه من أمور وتطورات. بصريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة يف تغيري الوضع يف املرشق، من حيث مواجهة التمردات، ثم من حيث وقد نجحت هذه اخلطَّ 

 يف األرايض املتامخة للدولة اإلسالمية ويف غزوها إن اقتىض األمر. والديلم التصدي لغارات الرتك

أن  هـ(111قد متكن ) املهديويف سياق حديثنا عن حركة اجلهاد يف املرشق سنرى أن 

بن  لكبار: خازمحتى متكن من فتحها بعد حروب طويلة عىل أيدي القادة ا طربستانيغزو 

ا بطربستان، وفيه قال وهذا البطل األخري كان خبريا  العالءبن  وعمر وأيب اخلصيب خزيمة

 :بردبن  بشارالشاعر 

ا َواَل َخرْيَ يِف امْلُتََّهمِ ن  ِة إِْن ِجْئَتهُ ـــــــْلَخلِيفَ َفُقْل لِ   ِصيحا

ا ثُ   إَِذا َأْيَقَظْتَك ُحُروُب اْلِعَدا  مْ ـمَّ نَ ــــــــــَنِبْه هَلَا ُعَمرا
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لب األمان مقابل إىل أن حورص يف قلعته حتى ط طربستانملك  (1)صبهبذوانتهى أمر األ

، وفيام يبدو فإن االتفاق انتهى إىل بقائه يف ملكه مع ترك (2)تسليم كل يشء، وقد تم له هذا

 حامية عسكرية إسالمية متعهدا بدفع جزية سنوية.

بعد أن رتب وأحكم التدبري  هـ(112لكنه نقض العهد وغدر باملسلمني يف بالده )

أيب بن  وروح وأيب اخلصيب خزيمةبن  دة خازمواستعد حلصار طويل، فخرج إليه جيش بقيا

، ثم تفتق ذهن أيب اخلصيب شيئااا حول القلعة احلصينة فلم ُيِفد هذا وطال احلصار جد   ،حاتم

حتى صار من رجاله وخاصته ووثق  صبهبذوجلوئه إىل األ ،ن املسلمنيعن ادعاء انشقاقه ع

فيه، ويف ليلة بعينها حدد أبو اخلصيب ساعة الصفر حيث كان يتوىل حراسة األبواب 

عة يف هذه الليلة التي سيفتح فيها لفراسل املسلمني وتواعدوا عىل اقتحام الق ،لألصبهبذ

 .(3)لكي ال يقع يف أيدي املسلمني ؛اينتحر مسموما  أن إالَّ  صبهبذاألمل جيد  األبواب، وعندئذٍ 

 النفس الزكية حممدبعد هذا النرص هدأت أحوال املرشق، كام انشغلت اخلالفة بثورة 

وغريها  (5)فهامجوا مدينة باب األبواب (4)وقبائل اخلزر ، وهنا اقتنص األتراكإبراهيموأخيه 

افقتلوا من املسلمني خلقا  هـ(115) أرمينيةمن  كثريا
(6). 

مل يتصد أحد هلذا اهلجوم ومل خيرج جيش لردع هؤالء النشغال اخلالفة يف أمور أخرى، 

ا- هيو-فلهذا جاءت محلة أخرى هذه املرة من ملك قبائل اخلوارزميني  إحدى قبائل  -أيضا

من املسلمني وأهل الذمة خلقا  واتلفقَ  هـ(113) أرمينيةفهامجوا املسلمني يف  -اجلنس الرتكي

ا  عىل حييىبن  ويل املنصوُر جربيَل عندئٍذ ف ،«تفليس» مدينة أرمينيةعاصمة  واواقتحم كثريا

قوامها نحو ألفني  ملواجهة اخلوارج باملوصلجيش ملواجهتهم، وأمر فرقة عسكرية مقيمة 

الراوندي بدعم جيش جربائيل، غري أن اجليش تلقى هزيمة بشعة  عبد اهللبن  بقيادة حرب

                                                 
 مثلام يقال مللك الفرس كرسى وملك الروم قيرص.« االصبهبذ» كان لقب ملك الديلم (1)

 .1/395الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .111، 1/399، والطربي: تاريخ الطربي 2/115، والبالذري: فتوح البلدان 1/125الفسوي: املعرفة والتاريخ  (3)

رتكي ويسكنون شامل وغرب بحر قزوين، وكان االشتباك كان بحر قزوين يسمى قديام بحر اخلزر، وقبائل اخلزر هم من اجلنس ال (4)

 بينهم وبني املسلمني منحرصا يف اجلزء اجلنويب منهم وهم الذين يعيشون بني بحر قزوين والبحر األسود.

 باب األبواب هي اآلن مدينة دربند يف مجهورية داغستان املسلمة والتي حتتلها روسيا. (5)

 .1/133الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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 . (1)حييىبن  جربيلصيب قائده وأعبد اهلل بن  حتى لقد قتل حرب

القائد  املنصورعىل مستويني: قريب وبعيد؛ أما القريب فقد أرسل  املنصورعمل عندئٍذ ف

ا فأرسل ا جد  ، ولكن الوضع كان صعبا هـ( لغزو بالد الرتك115) قحطبةبن  الكبري محيد

بن  ا بقيادة عامرا من عرشين ألفا جيشا  املنصورفأرسل  ؛مداديريد املزيد من األ احلسن

ثم أنزل اهلل نرصه  ،افدارت حروب يف غاية العنف والشدة استمرت أياما  ؛احلارثي إسامعيل

حتى لقد ُقتِل من عدوهم يف يوم واحد ستة عرش ألف إنسان، واستعاد  ؛عىل املسلمني

 .(2)تفليس املسلمون مدينة

سبعة آالف من أهل » وأما البعيد فهو بناء معاقل وحصون عىل املدن احلدودية، فأخرج

ا عظياما  السجون، وَبَعَث فَجَمعَ  ه هبم وبَفَعَلة وبنائني، فبنى مدينة كمخ من كل بلد خلقا  وَوجَّ

ا للمسلمني نة باب واقومدي ومدينة املحمدية وأنزهلا املقاتلة فردوا  ،وعدة مدن جعلها ردءا

 .(3)«احلرب فحارهبم قومهم وقوي املسلمون بتلك املدن

 قحطبةبن  ثم يتوقف الغزو يف اجلناح الرشقي ثالث سنوات حتى يعود عىل يد محيد

اآلن( يف العام  أفغانستان)عاصمة  حيث فتح كاُبل هـ(151) انخراس املنصورالذي واله 

 . (4)هـ(152التايل )

                                                 
 .1/152، والطربي: تاريخ الطربي 1/132الفسوي: املعرفة والتاريخ  (1)

 .1/193، والطربي: تاريخ الطربي 125بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .3/113اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (3)

 .1/513الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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 والعلمية العمرانية النهضة

ا- من مدن فقد حصن املنصوروإىل جانب ما بناه   لكِل وبنى  ةوالكوف البرصة -أيضا

 .(1)منهام خندقا وسورا وكانت تكاليف البناء موزعة عىل أهل املدينتني

 فهو: املنصوروأما ما بناه 

ر  د الراوندية يف أن جند اخلالفة لو أرادوا االحتاد عىل انقالب منذ متر   املنصورَفكَّ

عىل الضفة الرشقية لنهر  املهديالبنه  الرصافةم األمر، فتحسبا هلذا أنشأ مدينة عسكري لتم هل

ا لبغداد، غري أن الرشقية وأصبحت بمرور األيام امتدادا طبيعي   بغداد، فكانت تسمى دجلة

 بغداديف  املنصوربينام  الرصافةصار بجيشه اخلراساين يف  املهديظة هو أن يف تلك اللح األهمَّ 

املدينتني استعانت  ىحدإد يف ، فإن نشب شغب أو متر  مع جيشه الذي يغلب عليه العرب

                                                 
 .6/53والتاريخ ، واملطهر املقديس: البدء 1/513الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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 .(1)دجلةاألخرى، وقد ربطت بني املدينتني ثالثة جسور عىل هنر  باملدينةاخلالفة 

تنافس الناس يف النزول » بقوله: اليعقويبا ألسباب جُيملها ا رسيعا نمو   الرصافةونمت 

ا، وألنه كان أوسع اجلانبني ، ملحبتهم له، والتساعه عليهم باألموال والعطاياملهديعىل 

ا ؛ فبنوا فيه، وصار والفرات دجلةزيرة بني ، ألن الناس سبقوا إىل اجلانب الغريب، وهو جأرضا

 .(2)«فيه األسواق والتجارات

َب اجلليلة ومتَّ » صافة وصار اخللفاء بعد ذلك يدفنون موتاهم هبا وبنوا هبا الرت  ت الر 

فوا عليها من الن واحي ومحلوا إليها من الفرش العظيم واآلالت اجلليلة ما يتجاوز احلرص ووق

امهم حرما إذا جلأ إليها اخلائف أمن (3)واألقرحة  .(4)«والعقارات مجلة كثرية وكانت يف أي 

يف أبواهبا » بغدادراز عىل نفس ط ببناء مدينة الرافقة هـ(155) املهديابنه  املنصوركلف 

نها (5)«وفصوهلا ورحاهبا وشوارعها ، بسورْين عىل شكل نعل الفرس املهدي، وقد حصَّ

مرت  2105أساسهام من احلجر وقوامهام من اللبن املحمي بالفخار، بينهام فصيل عرضه 

م وعرضه من 1509ألعىل م وحوله خندق عرضه من ا 105وسمك السور اخلارجي 

ا905سفل األ من السور اخلارجي لئال يصيب املرابطون عليه  م، والسور الداخيل أكثر ارتفاعا

فال عدو يصل  هنر الفراتأما من جهة ومجاعاهتم املرابطة عىل السور اخلارجي عند الرمي، 

جي بربجني ضخمني قطر كل منهام قبل عبور النهر، فاستعيض عن السور اخلار املدينة

وبني هذين الربجني تنترش بقية أبراج  -بغدادعند باب  الا زال أحدمها ماث ما-م  1506

م 31املراقبة والرماية، وتعج باحلرس والعساكر وعىل مسافة طول السور بارتفاع ال يقل عن 

فتح وُتغلق بيرٍس م. وللسورين أبواب حمروسة، تُ 35للربج الواحد ويفصل بني كل برج وآخر 

 ورسعٍة عند احلاجة وأشهرها:

  وهو الباب الرسمي  بغدادمن جهة الرشق، ويمتد منه طريق بري إىل  بغدادباب

                                                 
 .511، 1/511الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .15اليعقويب: البلدان ص (2)

 األقرحة: اآلبار. (3)

 .131ابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص (4)

 .1/513الطربي: تاريخ الطربي  (5)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

335 

الذي يدخل منه اخلليفة وخيرج، يدل عىل هذا كثرة الزخارف فيه وتصميمه املعامري. وقد 

بتويل  -أطال اهلل بقاءه- هارون الرشيدملؤمنني أمر بعامرته أمري ا» ُوِجَدت عليه كتابة تقول:

 «.مواله الربيعبن  الفضل

  ان. الرهامن جهة الشامل، ويمتد منه طريق إىل  الرهاباب  وحر 

 ان غرب الرقةباب اجلنان من جهة الغرب، ويمتد منه طريق إىل البساتني واجلن. 

أن  مجيع  التي جرت يف تالل وسهول الرقة سوريةوتؤكد حفريات مديرية اآلثار يف 

وتكتنفها احلدائق، فهي حصون » القصور املكتشفة كانت حماطة بأسواٍر ذات أبراج عالية

 .(1)«احة وسلوى إن  حل السلموقالع إن هاجت احلرب. ومواطن ر

 .(2)خراسانفرقة حربية من جند  املدينةوسكن 

كان يف وسع من يقيم » ، وقد(3)هـ(153) دجلةبناء قرص اخللد عىل شاطئ  املنصوروبدأ 

أرصفة النهر أمحاهلا التي يف هذين القرصين أن يرى من نوافذمها مئات السفن تفرغ عىل 

 .(4)«جاءت هبا من نصف العامل املعروف

 .(5)هـ(139) احلرموللمنصور إصالحات عمرانية أخرى منها أمره بتوسيع 

يفة بذور هنضة علمية كربى، فهو أول خل املنصوروإىل جانب النهضة العمرانية وضع 

 ، وهو(6)«وكان مع براعته يف الفقه َكلِفا يف علم الفلسفة وخاصة علم النجوم» اهتم بالعلوم،

يانيَّ » ْ ل خليفة ُتْرمِجت له الُكُتب الرس  وكتاب  ،«وِدْمنَة كليلة» ة ككتابة واألعجميَّ أو 

 .(7)«اليونانأرسطاطاليس يف املنطق، وإقليدس، وُكُتب 

                                                 
 م.2112هـ = يناير  1122( شوال 55د. عمر احلمود: الرقة يف عهد الرشيد، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد ) (1)

 .3/15ياقوت احلموي: معجم البلدان  (2)

 .1/51، واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 1/511الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .13/162ول ديورانت: قصة احلضارة  (4)

 .333ابن قتيبة: املعارف ص (5)

 .235ابن العربي: تاريخ خمترص الدول ص (6)

 .21/15يخ اإلسالم الذهبي: تار (7)
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، وترمجت له كتب يف الطب بغداداألطباء والنساطرة إىل مدينة  املنصورواجتذب 

بن  والنجوم واهلندسة واآلداب، وُأِلفت له كتب احلديث والتاريخ، وقد ترجم جرجيس

خزانات هلذه  املنصورلعربية فخصص مؤلفات كثرية يف الطب من اليونانية إىل ا بختيشوع

الرتمجات وغريها من املخطوطات القيمة، وحتى آخر عهده كانت خمطوطات الرتاث ودفاتر 

، وكانت هذه الكنوز هي (1)حتى ضاق عنها عىل سعته بغدادالعلم حتفظ يف قرص اخلالفة يف 

 التمهيد ألكرب مرشوع علمي يف التاريخ اإلسالمي.. مرشوع بيت احلكمة!

  املنصور عهد يف الرخاء

 قوله: البخاريصقر بن  عن داود ابن اجلوزيا، يروي يف زمنه رخاءا كبريا  بغدادعاشت 

ا بدرهم، ومح أيب جعفر املنصوررأيت يف زمن » ، والتمر ستون رطال (2)أربعة دوانيقب الا َكبْشا

كل يوم بخمس حبات.  (3)بدرهم، والسمن ثامنية أرطال بدرهم، والرجل يعمل بالروزجار

كندة تسعون رطال بدرهم،  (4): كان ُينادى عىل حلم البقر يف جبانةسالمبن  احلسنوقال 

 .(5)«أرطال بدرهم وحلم الغنم ستون رطال بدرهم، والعسل عرشة

 ويمكن أن نلمس ثالثة عوامل رئيسية تفرس هذا الرخاء:

ة إىل أقىص فتقِش ، كانت سياسته املالية مأبو جعفر املنصورحينام توىل اخلليفة العبايس 

ا من بيت مال املسلمني إال ا وال درمها ، فلم يكن خيرج دينارا ا منه عىل  حد  وكان يعلمه، حرصا

ا ا شديدا  املنصوراهتم ؛ حتى األموال، ونتيجة هلذه السياسة املتشددة، تأثر الناس هبا تأثرا

اخلالفة، عدل عن سياسة أبيه، ورأى أن التيسري عىل الرعية  املهديبالبخل، فلام توىل ابنه 

 ولذلك فقد أمر عند بداية خالفته باستخراجباإلنفاق عليهم أوجب من اإلمساك والبخل؛ 

قها يف الناس، ومل » د  وال توصف كثرة، ففرَّ حواصل أبيه من الذهب والفضة، التي كانت ال حُتَ

                                                 
 .29، 25بيت احلكمة يف عرص العباسيني صد. خرض أمحد عطا اهلل:  (1)

 الدانق هو سدس الدرهم، أي أن احلمل كان بثلثي درهم. (2)

 .الرجل يعمل بالروزجار: أي الفاعل، أو الَبنَّاء (3)

 غداد.جبانة: هي الصحراء أو املقربة أو الرضيح، وهذا كان مكانا معروفا يف ب (4)

، 13، نقال عن: خري اهلل سعيد: وصف بغداد يف العرص العبايس، جملة آفاق الثقافة والرتاث، عدد 25ابن اجلوزي: مناقب بغداد ص (5)

 .51م، ص1993هـ / مايو  1115املحرم 
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واحد  لكِل ُيْعِط أهله ومواليه منها شيئاا، بل أجرى هلم أرزاقاا بحسب كفايتهم من بيت املال، 

ا عىل توفري بيت املال، وإنام كان ينفق  مخسامئة يف الشهر غري األعطيات، وقد كان أبوه حريصا

اة َ  !(2)«(1)يف السنة ألفي درهم من مال الرس 

منها  ،عدة مواقف تدل عىل تضادمها يف سياسة املال املهديوابنه  املنصوروقد جرى بني 

ااملحببة إليه قالت: دخلت  املهديما روته خالصة جارية  وهو يشتكي  نصوراملعىل  يوما

ألف درهم. فقال:  :رضسه ويداه عىل صدغيه فقال يل: كم عندك من املال يا خالصة؟ فقلت

. ضعي يدك عىل رأيس واحلفي، فقلت: عندي عرشة آالف دينار. قال: اذهبي فامحليها إيلَّ 

كوت ذلك إليه فش وهو مع زوجته اخليزران املهديقالت: فذهبت حتى دخلت عىل سيدي 

مس ماال فتامرض، وإنه ال ألفوكزين برجله وقال: وحيك! إنه ليس له وجع ولكني سألته با

يسعك إال ما أمرك به. فذهبت إليه خالصة ومعها عرشة آالف دينار، فاستدعى باملهدي فقال 

 (3)!تشكو احلاجة وهذا كله عند خالصة؟له: 

قبل  (4)فائتني بخلقان الثياب املهديىء بمجخلازنه: إذا علمت  املنصوروذات يوم قال 

يضحك،  املهدييقلبها، فجعل  واملنصور املهدي، فجاء هبا فوضعها بني يديه ودخل ىءأن جي

فقال: يا بني من ليس له خلق ليس له جديد، وقد حرض الشتاء فنحتاج نعني العيال والولد، 

 .(5)فقال: دونك فافعل .كسوة أمري املؤمنني وعياله يَلَّ عَ : املهديفقال 

فقبل أن يتحمل ولده نفقته ونفقة عياله ملا يعلم عنده من املال ولتوفري هذه النفقة يف 

 غريها من األمور.

بديعة فأعطاه  فمدحه بأبيات رائقة -ا عىل الريحني كان أمريا - املهديوذهب شاعر إىل 

أرسل إىل ابنه يلومه عىل هذا اإلرساف  املنصورعرشين ألف درهم، فلام بلغ هذا إىل  املهدي

واهلل » ثم سعى يف القبض عىل الشاعر حتى حصل عليه، فسمع منه األبيات وأعجبته ثم قال:

فأعطاه أربعة آالف وأخذ الباقي!  ،«لقد أحسنت ولكن هذا ال يساوي عرشين ألف درهم

                                                 
 .11/333الرساة: األرشاف، ابن منظور: لسان العرب  (1)

 .11/163ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .1/523طربي: تاريخ الطربي ال (3)

 خلقان الثياب: أي الثياب البالية القديمة. (4)

 .1/523الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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اخلالفة رفع الشاعر إليه هذه القصة يف الشكاوى واملظامل  املهديوتوىل  املنصور يِفَ وُ تُ لام ف

امنها  املهديفضحك   .(1)وأمر برد األموال إليه مرة أخرى كثريا

 يف حفظ املال واحلرص عليه كثرية. املنصوروأخبار 

اعىل أن الصورة مل تكن قامتة  ا يعرف متى يعطي ويمنح خليفة قديرا  املنصور، بل كان متاما

كام يعرف متى ُيمسك ويمنع، وقد وردت روايات كثرية تفيد كثرة إنفاقه وكرمه، من ذلك 

فأعطى كل واحدة ثالثني  است   نَّ إكرامه لبنات واحد من رجاله ممن هلم عطاء يف الدولة، وكُ 

وم واحد ألف دينار وزوجهن وجعل هلن موارد رزق، وكان هذا من خاص ماله. وأنفق يف ي

وال يعلم خليفة فرق مثل هذا يف يوم » :الطربيعرشة آالف درهم عىل أهل بيته حتى قال 

منهم، وهذه أول مرة يفرق خليفة مبلغا  لكِل ألعاممه مليون درهم  ىوأورد أنه أعط «.واحد

 .(2)يصل إىل املليون

 [33]النساء:  ﴾َخُلوَن َوَيأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخلِ الَِّذيَن َيبْ ﴿ :قول اهلل تعاىل املنصوروحني سمع 

قال: واهلل لوال أن املال حصن للسلطان ودعامة للدين والدنيا وعزمها ما بت ليلة واحدة وأنا 

ال من اللذة، وملا أعلم يف إعطائه من جزيل أحرز منه دينارا وال درمها ملا أجد لبذل امل

( يقول: عباسبن  عبد اهللبن  عيلسمعت أيب ) :ا: سمعت أيب يقول، وقال أيضا (3)املثوبة

 .(4)سادة الدنيا األسخياء، وسادة اآلخرة األنبياء

فأوصاه يف خاصة نفسه وبأهل  ملهدياعىل احلج يف هذه السنة دعا ولده  املنصوروملا عزم 

شياء وتسد الثغور، وأوصاه بوصايا يطول ألبيته وبسائر املسلمني خريا، وعلمه كيف تفعل ا

من خزائن املسلمني حتى يتحقق وفاته فإن هبا من  شيئاابسطها وحرج عليه أن ال يفتح 

خلراج درهم عرش سنني، وعهد إليه أن يق ي موال ما يكفي املسلمني لو مل جيب إليهم من األا

 .(5)ما عليه من الدين هو ثالثامئة ألف درهم، فإنه مل ير قضاءها من بيت املال

كان يعطي اجلزيل واخلطري ما كان » :ما جيمع بني الصورتني ما قاله املسعودي ولعلَّ 

                                                 
 .1/521الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/531 املصدر السابق نفسه (2)

 .1/532 املصدر السابق نفسه(3)

 .1/536 املصدر السابق نفسه(4)

 .1/511الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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اقري اليسري ما كان إعطا، ويمنع احلاعطاؤه حزما   .(1)«ؤه تضييعا

ا يف مجع اخلراج يقوم عىل املقاسمة يف املحصول ا جديدا ا نظاما مؤخرا  املنصورثم أدخل 

 .(2)ليتجنب بذلك عيوب النظام القائم قديام عىل دفع اخلراج

 الربيد قتصادية يف الواليات، فكان موظفومهتام بمتابعة األحوال اال املنصوروكان 

فته يف كل يوم بسعر القمح واحلبوب واألدم وبسعر كل مأكول أيام خال املنصوريكتبون إىل »

وبكل ما يق ي به القايض يف نواحيهم وبام يعمل به الوايل وبام يرد بيت املال من املال وكل 

يكتبون إليه بام كان يف كل ليلة إذا صلوا الغداة فإذا وردت  املغربوكانوا إذا صلوا  ،حدث

فيها فإذا رأى األسعار عىل حاهلا أمسك وإن تغري يشء منها عن حاله كتب إىل كتبهم نظر 

الوايل والعامل هناك وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره فإذا ورد اجلواب بالعلة 

تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إىل حاله وإن شك يف يشء مما قىض به القايض كتب 

 .(3)«عمل به كتب إليه يوبخه ويلومه شيئااعمله فإن أنكر  إليه بذلك وسأل من بحرضته عن

اخليفة  املنصوركان   عىل العامل والوالة ومراقبا هلم وال يقبل منهم إال القيام قائاما  بصريا

بمهامهم عىل خري وجه وال يتسامح يف هتاون يف هذا الشأن، وكان ينظر يف األعامل بنفسه 

.. وهذا ما جعله من عهود الفخار واالزدهار (4)فاصيل، وربام عاتبه البعض يف هذاحتى يف الت

 وأعطى الدولة الوليدة استقرارها ورسوخها.

 األزدي عبد الرمحنبن  وأول ما ُيذكر يف هذا الشأن وصيته لقائد الرشطة عبد اجلبار

فأطع اهلل يف معصيتي وال تطعني يف  خراسانقد وليتك » ، فقال له:سانخراحني كلفه بوالية 

 .(5)«معصية اهلل ولن للمحسن وكن خشنا عىل امليسء

ما كان أحوجني إىل أن يكون عىل بايب أربعة نفر، ال » ومن العبارات املأثورة عنه قوله:

ؤمنني، َمْن هم؟ قال: هم أركان امللك، وال يكون عىل بايب أعفَّ منهم. قيل له: يا أمري امل

                                                 
 .الرشكة العاملية للكتاب( 2)ط 2/292املسعودي: مروج الذهب  (1)

 .262املاوردي: األحكام السلطانية ص، و2/331البالذري: فتوح البلدان  (2)

 .533، 1/536الطربي تاريخ الطربي  (3)

 .52بن بكار: األخبار املوفقيات ص الزبري (4)

 .1/223البالذري: أنساب األرشاف  (5)
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بأربع قوائم إن نقصت واحدة َوِهَي )أي  إالَّ هبم، كام أن الرسير ال يصلح  إالَّ يصلح امللك 

َضُعف(: أما أحدهم فقاٍض ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، واآلخر صاحب رشطة ينصف 

رعية؛ فإين عن ظلمها الضعيف من القوي، والثالث صاحب خراج يستقيص وال يظلم ال

ثم عضَّ عىل أصبعه السبابة ثالث مرات، يقول يف كل مرة: آه آه. قيل له:  -غني، والرابع 

ة  .(1)«ومن هو يا أمري املؤمنني؟ قال: صاحب بريد يكتب بخرب هؤالء عىل الصحَّ

إن اجلند قد شغبوا » :وراملنصأرسل الوايل إىل  أرمينيةد بعض اجلند عىل وايل وحني مترَّ 

عليه وكرسوا أقفال بيت املال وأخذوا ما فيه فوقع يف كتابه اعتزل عملنا مذموما فلو عقلت مل 

إىل  املنصورووصلت إليه شكوى رجل يف أحد الوالة فكتب  ،«يشغبوا ولو قويت مل ينتهبوا

تظلم من هذه إن آثرت العدل صحبتك السالمة فأنصف هذا امل» الوايل عىل رقعة الشكوى:

 -إن كان صادقا-اإلذن  املنصوروحني تظلم إليه أحدهم من أحد الوالة أعطى له  ،«الظالمة

 .(2)أن يأيت به مقيدا إليه

عوامل النامء الرسيع هو نمو البحرية العربية يف املحيط اهلندي لتؤدي  ولقد كان من أهمِ 

، وبدأت السفن العربية والبحارة البحر املتوسطاألموية يف الذي أدته البحرية نفسه الدور 

املواين  من أهمِ  البرصة، وأصبحت الصنيالرشقية وجنوب  اهلنديدخلون مياه جزر  العرب

املراكب القادمة من الرشق األقىص، فأفاد الكثريون من املسلمني يف  العاملية، تتجمع فيها

 .(3)من هذا التطور اجلديد بتكوينهم ثروات طائلة وإيران العراق

 األسدهذه العوامل الثالثة رافقتها عوامل أخرى مثل حفر وتوسيع األهنار كنهر أيب 

 .(4)املنصوروهو من رجال 

ا سهإن تأسيس الدول وتنميتها مل يكن أبدا  ، بل هو حصاد جهد كبري لنفس جادة الا ا أمرا

يف اجلد واهلمة والتدبري، وهكذا كان  الا متلؤها العزيمة، مل ُتْبَن دولة إال وكان بانيها مثا

ة األمور وإدارة أحوال البالد .. كان برناجمه اليومي يبدأ بعد صالة الصبح بمبارشاملنصور

                                                 
 .1/521ريخ الطربي الطربي: تا (1)

 .1/533الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .69د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (3)

 .2/359البالذري: فتوح البلدان  (4)
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حتى صالة العرص، ثم جيلس ملتابعة أحوال بيته وأرسته ومن أحب أن جيلس معه من خاصته 

حتى صالة العشاء، ثم يتابع الرسائل الواردة إليه من البالد واألنحاء حتى انقضاء ثلث 

يل حتى طلوع الفجر، الليل، ثم ينام الثلث األوسط، ثم يقوم يف الثلث األخري فيصيل قيام الل

 .(1)ثم يصيل بالناس ويبدأ يف مبارشة األموال وإدارة أحوال البالد

 املنصور وفاة

هـ( عاشت الدولة يف هدوء عىل املستوى السيايس 155هـ( وحتى )155منذ )

عىل احلج  املنصوروالعسكري، وال نكاد نجد أحداثا كبرية الشأن يف هذه األعوام، وقد عزم 

، وقد كتم بئر ميمون، ومات يف الطريق إليها، عند منطقة تسمى مكةإىل فخرج  هـ(155)

من قادة بنى هاشم ثم ُدفِن، وكان آخر ما  الربيع احلاجب موته حتى أخذ البيعة للمهدي

 .(2)«كئاللهم بارك يل يف لقا»أن قال:  املنصورتكلم به 

 املنصور مع وقفة

ا- هو املؤسس الفعيل للدولة العباسية، وال ريب املنصورال ريب أن  يف أنه كان  -أيضا

م الدولة تتناوشها الرياح وتتالعب هبا األعاصري فرتكها لَّ َس رجل املرحلة التارخيية الذي تَ 

ل » الطقطقي: ، أو بعبارة ابنواخلارج الداخلثابتة األركان راسخة الوجود، مهابة يف  أص 

ولة، وضبط اململكة، ورت ب القواعد وأقام الن اموس  .(3)«الد 

لكن ثمة جوانب تغفلها صفحات التاريخ السيايس التي تقص سرية الدولة، بينام تربز يف 

صفحات التاريخ االجتامعي واألديب ويف صفحات كتب الرتاجم والرجال، وبعض ما مل 

أن نضعه هنا لنقرأ مالمح الشخصية بدرجة أعمق، ولكي ال تسمح أيام السياسة بذكره آثرنا 

ت هنا وهناك هي بطبيعتها تلقي الضوء عىل تكون غاممة السياسة حاجبة ملواقف صغرية متَّ 

 فتكشف البعد األعمق والصورة األدق هلا. ؛الشخصية التي صنعت السياسة

ا إىل القتل، فإن هذا غري صحيح حني نتطلع يف تارخيه السيايس مسارع املنصورلئن بدا 
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إىل نظرة متأملة، فهو مل يسارع إال لقتل من خرج عىل الدولة أو دعم هذا اخلروج، بينام مل 

قتل  موسىبن  عيسىا، وحني بلغه أن ا سابقا يسمح بأخذ من سكن وكفَّ يده ولو كان عدو  

فدل عليه فرضب عنقه فأنكر ذلك  بالكوفةا كان مستخفيا  سيار بن نرصمن ولد  الا رج

بام فعل فكتب  عيسىبأمر كان فيه هالكه ثم قطعه عن ذلك جهل  عيسىوأعظمه وهم يف 

 سياربن  نرص أما بعد فإنه لوال نظر أمري املؤمنني واستبقاؤه مل يؤخرك عقوبة قتل ابن» إليه:

واستبدادك به بام يقطع أطامع العامل يف مثله فأمسك عمن والك أمري املؤمنني أمره من عريب 

وال تستبدن عىل أمري املؤمنني بإمضاء عقوبة يف أحد قبله تباعة فإنه  ،وأعجمي وأمحر وأسود

رب أعقبه اهلل ا بظنة قد وضعها اهلل عنه بالتوبة وال بحدث كان منه يف حال يرى أن يأخذ أحدا 

منها سلام سرت به عن ذي غلة وحجر به عن حمنة ما يف الصدور وليس يبأس أمري املؤمنني 

. بل (1)«ألحد وال لنفسه من اهلل من إقبال مدبر كام أنه ال يأمن إدبار مقبل إن شاء اهلل والسالم

 .(2)املنصوروورد أن األموي كان يميش خمتاال يف عهد 

اليهم ويكرمهم ويؤاكلهم وجيلسهم معه عىل سبيل التبسط يقرب مو املنصوروكان 

واألنس، ال حيط من قدر أحد للونه أو قبحه أو بساطة عمله، ويوو أوالده بحفظهم 

، وكان (3)ورعايتهم، ويصيل عىل موتاهم بجنازة حيرضها كبار رجال الدولة والبيت اهلاشمي

ليهم وقرهبم واستكثر منهم فإهنم وانظر إىل مواليك فأحسن إ» من وصيته البنه املهدي:

 .(4)«مادتك لشدة إن نزلت بك

يفهم طبائع الرجال، ويقدرهم يف إكرامهم ويف عقوبتهم، فمن إكرامهم  املنصوروكان 

: جعفرعرشين ألف درهم وجلعفر أخيه عرشة آالف درهم, فقال  سليامنبن  حمدأنه أعطى مل

منه؟ قال: وأنت مثله؟! إنا ال نلفت إىل ناحية إال وجدنا  وأنا َأَسن   عيليا أمري املؤمنني ُتَفِضله 

 .(5)شيئااويف منزلنا من هداياه بقية وأنت مل تفعل من هذا  شيئاافيها  حممدمن أثر 

فكان يعفو  (6)«عقوبة احلليم التعريض وعقوبة السفيه الترصيح» ومن عقوبتهم قوله:
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ن فإ ؛كثرة ما ورد يف عفوه  الرغم منعىلا بحسب الرجل واملوقف، وا ويعاقب أحيانا أحيانا 

، وهذا أحد والته حني عزله وأمر (1)هذا مل يشمل كل الناس ولو كان حسن اللسان واملنطق

قال: بئس العبد  . صاح به: عبدك يا أمري املؤمننيباستصفاء األموال التي استوىل عليها ظلاما 

 .(2)لك فال قال: أما .قال: لكنك يا أمري املؤمنني نعم املوىل .أنت

مل ُيَر يف دار » يف اجلد واالبتعاد عن اللهو والعبث حال كونه خليفة حتى قيل: الا وكان مثا

ولكنه حني يدخل إىل بيته وخاصته  ،«هلو قط وال يشء يشبه اللهو واللعب والعبث املنصور

 .(3)«أشد احتامال ملا يكون من عبث الصبيان» يكون رقيقا حنونا بل

من احلزم وصواب الرأي وحسن » كان -كام يصفه املسعودي-ور وباجلملة فاملنص

 .(4)«السياسة عىل ما جتاوز كل وصف

 

ا املنصوردعا   ..رؤثِ فدار بينهام هذا احلوار امل ، َفَلبَّى دعوته،األوزاعي الشامإمام أهل  يوما

 : ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟أبو جعفرسأله 

 وما الذي تريد يا أمري املؤمنني؟ -

                                                 
ا ما يبدو وكأهنا تستطيع إنقاذ املجرم من العقوبة بل وتأتيه باملكافأة، هكذا تبدو حسن املنطق ورس (1) عة البدهية وإتقان اجلواب.. كثريا

الصورة للوهلة األوىل أمام القارئ غري املتعمق يف كتب تارخينا وتراثنا اإلسالمي، واليشء الذي ينبغي لفت النظر إليه أن القادة 

دول واملاملك مل ولن يكونوا بالسذاجة التي جتعل كلمة حتول مواقفهم من ذات اليمني إىل ذات الشامل، الكبار فضال عن مؤسيس ال

كام أن حسن املنطق ورسعة البدهية يف كثري من الروايات ال تعرب عن نفاق ساذج أجوف كالذي نعرفه يف حياتنا املعارصة، بل عن 

املنطق، ما جيعلها تكشف عن شخصية يرى فيها اخلليفة القوي الذكي مكسبا  ملكات شخصية تشري إىل متكن يف العلم أو اللغة أو

ولو بعد حني، فهو يعفو إما خروجا من سمعة البطش بخيار الرجال، أو استاملة له ليكون يف صفه بعد أن كان عدوه، أو ليكون 

سياسة.. وكل هذا إن مل يكن يف الرد احلسن ما يدفع عفوه عنه من حماسنه عند العامة واخلاصة واألتباع أو لغري ذلك مما يقدره رجل ال

 إىل التفكري اجلاد وتغري الرأي عن قناعة.

عىل أن اإلنصاف واألمانة العلمية جتعلنا نقر ونعرتف بأن النفاق موجود يف كل عرص، وتتأثر به كل نفس برشية، وامللوك الضعفاء 

زاحة تصور يأيت من قراءة سطحية لرتاثنا التارخيي واألديب، وهو أن اخللفاء هم األكثر عرضة للتأثر به والطرب له، ولكننا أردنا إ

كانوا يف عمومهم رجاال بال شخصية يكفي أن يقف أمامهم فصيح اللسان ليخرج من العقوبة أو ليستخلص من أموال املسلمني 

 ثروة طائلة.

ق عىل شاعر يشبه يف أيامنا هذه اإلنفاق عىل اإلعالم وأما الشعراء فلهم شأن آخر، ويكفي لتقريب الصورة أن نقول إن اإلنفا

 والصحافة والقنوات الفضائية، ومعروف بالبدهية أن اإلعالم من أركان احلكم ومن أهم وسائله.

 .1/521الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/515الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .ب(الرشكة العاملية للكتا 2)ط 2/292املسعودي: مروج الذهب  (4)



 العباســيون األقوياء   

 

344 

 أريد األخذ منكم واالقتباس عنكم. -

 فانظر يا أمري املؤمنني وال جتهل شيئاا مما أقول. -

 وكيف أجهله وأنا أسألك عنه، وقد وجهت فيه إليك؟ -

 ه وال تعمل به.أن تسمع -

وقال: هذا  املنصوروحتركت يده إىل السيف، فانتهره  يونسبن  وهنا ارتاع حاجبه الربيع

 وانبسط يف احلديث فقال:  األوزاعيجملس مثوبة ال جملس عقوبة.. فطابت نفس 

  ،اَم َعبٍْد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن برس، أن رسول اهلل  مكحولحدثني يا أمري املؤمنني َأي 

َا نِْعَمٌة ِمَن اهللِ ِسيَقْت إَِليِْه, َفإِْن َقبَِلَها بُِشْكٍر, َوإاِلَّ َكاَنْت ُحجَّ  َجاَءْتُه َمْوِعَظٌة ِمَن اهللِ  ةا ِمَن يِف ِدينِِه َفإهِنَّ

 .«َوَيْزَداَد اهللُ َعَليِْه هِبَا َسَخطاا ،اهللِ َعَليِْه لِيَْزَداَد هِبَا إِْثاما 

 :اَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن برس أن رسول اهلل  مكحولحدثني  يا أمري املؤمنني َباَت  َوالٍ َأي 

ا لَِرِعيَّتِهِ  َم  َغاش   .«َجنَّةَ ـ َعَليِْه الْ اهللُ َحرَّ

 من كره احلق فقد كره اهلل ألن اهلل هو احلق املبني. :يا أمري املؤمنني 

 :قد كنت يف شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين  يا أمري املؤمنني

ن العدل، أصبحت متلكهم، أمحرهم وأسودهم، ومسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيبه م

فكيف إذا تبعك منهم وفد وراء وفد، ليس منهم أحد إال وهو يشكو بلية أدخلتها عليه، أو 

 ظالمة سقتها إليه؟

  :مواسياا بنفسه هلم يف ذات يده، يا أمري املؤمنني ، لقد كان النبي  باملؤمنني رءوفاا رحياما

ا، مل تغلق عليه دوهن ، ولعوراهتم ساترا م أبواب، ومل يقم عليه دوهنم وكان فيهم بالقسط قائاما

 احلجاب، يبتهج بالنعمة عندهم ويبتئس بام أصاهبم..

 :أن رسول  مسلمةبن  عن حبيب جاريةبن  عن زياد مكحولحدثني  يا أمري املؤمنني

فقال: يا  جربيلا مل يتعمدها، فأتاه شها أعرابي  اهلل دعا إىل القصاص من نفسه يف خدشة خد

ا، فدعا النبي حممد ا وال متكربا فقال  .اْقتَصَّ ِمنِياألعرايب فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص! إن اهلل مل يبعثك جبارا

ا ولو أتيت عىل نفيس فدعا له  .األعرايب: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، ما كنت ألفعل ذلك أبدا

ق أبشار الناس، وسفك دماءهم، وخرب ديارهم وأجالهم  الرسول بخري. فكيف بمن شقَّ
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 عن بالدهم، وغيبهم اخلوف منه؟!

 :ُرض نفسك لنفسك، وخذ هلا األمان من ربك، وارغب يف جنة  يا أمري املؤمنني

ِة َخرْيٌ ِمَن َلَقاُب َقْوِس َأَحِدُكْم يِف اجْلَنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعرضها الساموات واألرض قال فيها رسول اهلل 

ْنيَا َوَما فِيَها قبلك مل يصل إليك، وكذلك ال يبقي لك كام  نْ يا أمري املؤمنني امللك لو بقي ملَ  «.الد 

 لغريك. مل يبَق 

 :َماِل َهَذا اْلكِتَاِب اَل ﴿دك يف تأويل هذه اآلية: أتدري ما جاء عن ج يا أمري املؤمنني

؟ قال: الصغرية التبسم والكبرية [19]الكهف:  ﴾ُيَغاِدُر َصِغرَيةا َواَل َكبرَِيةا إاِلَّ َأْحَصاَها

  حدثته األلسن وعملته األيدي؟!الضحك.. فكيف بام

 :اخلطاببن  عمربلغني عن  يا أمري املؤمنني   أنه قال: لو ماتت سخلة عىل شاطئ

 ضيعة خلفت أن يسألني اهلل عنها... فكيف بمن ُحِرم عدلك وهو عىل بساطك؟! الفرات

 :ليت بأمر عظيم، لو عرض عىل السموات واألرض واجلبال إنك قد ب يا أمري املؤمنني

 عن أيب عمرة األنصاري عبد الرمحنعن جابر عن  يزيدألبني أن حيملنه وأشفقن منه. حدثني 

، فقال لهعىل الصد من األنصار الا استعمل رج اخلطاببن  عمرأن  ما  :قة، فرآه بعد أيام مقياما

منعك من اخلروج إىل عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر املجاهدين يف سبيل اهلل؟ قال: ال. 

َما ِمْن َواٍل َييِل ِمْن ُأُموِر النَّاِس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: وكيف ذاك؟ قال: ألنه بلغني أن رسول اهلل عمرقال 

ا ُيِزيُل ُكلَّ ُعْضٍو  يَاَمةِ َشْيئاا إاِلَّ ُأيِتَ بِِه َيْوَم اْلقِ  رْسُ اْنتَِفاضا
َفُيوَقُف َعىَل ِجرْسٍ ِمْن َناٍر َفيَنْتَِفُض بِِه اجْلِ

َفإِْن َكاَن حُمِْسناا َنَجا بِإِْحَسانِِه َوإِْن َكاَن ُمِسيئاا اْنَخَرَق بِِه ِمنُْه َعْن َمْوِضِعِه، ُثمَّ ُيَعاُد َفيَحاَسُب، 

ا رْسُ َفَهَوى بِِه يِف النَّاِر َسْبِعنَي َخِريفا
 أيب ذرمن  :قال ؟: ممن سمعت هذاعمرفقال له  .«َذلَِك اجْلِ

: عمرفقال  ملسو هيلع هللا ىلصه من رسول اهلل ، فسأهلام فقاال: نعم، سمعناعمرفأرسل إليهام  .وسلامن

 : من أسلت اهلل أنفه، وألصق خده باألرض.أبو ذرواعمراه، من يتوالها بام فيها؟ فقال 

... ثم األوزاعياملنديل، ووضعه عىل وجهه فبكي وانتحب حتى أبكى  أبو جعفرفأخذ 

 .ودمعه ينهمر األوزاعيمىض 

 :فقال له:  والطائف مكةإمارة عىل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  العباس قد سأل جدك يا أمري املؤمنني

يِيَها» وهي نصيحة منه لعمه، وشفقة  .«اَل حُتِْصيَها َخرْيٌ ِمْن إَِماَرةٍ  َيا َعبَّاُس، َيا َعمَّ النَّبِِي، َنْفٌس حُتْ
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َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك ﴿منه عليه، ألنه ال يغني عنه من اهلل شيئاا، وملا أوحى اهلل تعاىل إليه: 

َة النَّبِِي َيا َعبَّاُس، َيا َصِفيَُّة عَ »فقال:  [211]الشعراء:  ﴾اأْلَْقَربنِيَ  إيِِن َلْسُت ُأْغنِي َعنُْكْم ِمَن اهللِ  مَّ

: ال يقيم أمر الناس إال حصيف العقل،  عمر. وقد قال «َشْيئاا إاِلَّ يِل َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكمْ 

ية، وال(1)أريب العقدة، ال يطلع منه عىل عورة  حينو عىل حوَّ
، وال تأخذه يف اهلل لومة الئم. (2)

وقال: السلطان أربعة أمراء: فأمري قوي ظلف نفسه وعامله فذاك املجاهد يف سبيل اهلل، يد اهلل 

 إالَّ  باسطة عليه الرمحة. وأمري ضعيف ظلف نفسه وأرتع عامله فضعف، فهو عىل شفا هالك

رَش  »فيه:  ملسو هيلع هللا ىلصنفسه فذلك احلطمة الذي قال رسول اهلل يرمحه اهلل، وأمري ظلف عامله وأرتع  أن

 احْلَُطَمةُ 
ِ
افهو اهلالك وحده، وأمري أرتع نفسه وعامله فهلكوا  «.الِرَعاء  .مجيعا

  نت تعلم أين أبايل إذا اللهم إن كقال:  اخلطاببن  عمروقد بلغني يا أمري املؤمنني أن

فال متهلني طرفة عني. يا أمري  ،كان احلق من قريب أو بعيد نْ قعد اخلصامن بني يدي عىل مَ 

املؤمنني إن أشد الشدة القيام هلل بحقه، وإن أكرم الكرم عند اهلل التقوى.. إنه من طلب العز 

 بطاعة اهلل رفعه اهلل، ومن طلبه بمعصية اهلل أذله اهلل ووضعه.

  ..ه نصيحتي والسالم عليك.. ثم هنضهذ

 : إىل أين؟ أبو جعفرفقال 

 قال: إىل البلد والوطن بإذن أمري املؤمنني إن شاء اهلل.

: قد أذنت وشكرت هلل نصيحتك، واهلل املوفق للخري واملعني عليه، فال أبو جعفرقال 

 حترمني من مطالعتك إياي بمثلها فإنك املقبول غري املتهم يف النصيحة.

 : أفعل إن شاء اهلل. األوزاعيفقال 

، وقال: أنا يف األوزاعيلألوزاعي بامل يستعني به عىل خروجه فلم يقبله  املنصورثم أمر 

 .(3) غنى عنه، وما كنت ألبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها

ا املنصورومرَّ  بموضع فتذكر فيه أنه نزل ضيفا فيه قبل سنني، وكان  مكةيف سفره إىل  يوما

لبخله وقال:  املنصورصاحب البيت قد ذبح شاة ولكنه جاءهم يف العشاء بلبن، فدهش 

                                                 
 .ال يطلع منه عىل عورة: أى ال تظهر منه عيوب  (1)

 .وال حينو عىل حوية: اى ال يدارى عىل مثلبة وال يتكتم عىل فساد  (2)

 وما بعدها. 6/136أبو نعيم األصبهاين: حلية األولياء  (3)
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أتعزينا بلبن وقد ذبحت اليوم شاة؟ فكان الرد: أتأكلون اللحم يف اليوم مرتني؟!.. فيقول 

: فإين ذكرهتا وأنا أنظر إىل املنصورقال  -وكان رفيقه يف املرتني- موسىبن  عيسىالراوي 

حايل، فأرسلت إليك لتحمد اهلل وتشكره عىل ما نحن فيه، قال: فام زلنا نحمده وندعوه 

َعِشيَّتنا
(1). 

ا املنصورودخل  فقال له وقد غضب  فضالةبن  إىل قرص الذهب فقام الناس إال فرج يوما

سألني اهلل عن ذلك ويسألك مل رضيت بذلك، وقد كره يعليه: مل مل تقم؟ قال: خفت أن 

 وقربه وقىض حوائجه. املنصوررسول اهلل  القيام للناس. فبكى 

ومجال أهل بيته يف عيون  حرصه عىل عظمة امللك وفخامة السلطانمن رغم الوهو عىل 

 .(2)فسه وبيته وملبسهنه كان زاهدا يف نفإ ؛الرعية

ال يصلح السلطان إال بالتقوى وال تصلح رعيته إال بالطاعة » :املهديالبنه  املنصورقال 

وال تعمر البالد بمثل العدل وال تدوم نعمة السلطان وطاعته إال باملال وال تقدم يف احلياطة 

 العفو أقدرهم عىل العقوبة وأعجز الناس من ظلم من بمثل نقل األخبار وأقدر الناس عىل

 .(3)«هو دونه واعترب عمل صاحبك وعلمه باختباره

ا: يا بني استدم النعمة بالشكر، والقدرة بالعفو، والطاعة بالتأليف، والنرص وقال أيضا 

 .(4)بالتواضع والرمحة للناس، وال تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رمحة اهلل

ا فضالةبن  مبارك وحرض عنده وقد أمر برجل أن يرضب عنقه وأحرض النطع  يوما

َيْوَم اْلِقيَاَمِة  انَ ا كَ ذَ إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :يقول احلسني: سمعت مباركوالسيف، فقال له 

فأمر بالعفو عن ذلك الرجل. ثم  «. َفاَل َيُقوُم إاِلَّ َمْن َعَفااهللِ َأْجُرُه َعىَل  َكانَ  ُقْم َمنْ لِيَ  َناَدى ُمنَادٍ 

 .(5)أخذ يعدد عىل جلسائه عظيم جرائم ذلك الرجل وما صنعه

برجل ليعاقبه فقال: يا أمري املؤمنني االنتقام عدل والعفو  املنصورأيت : صمعيوقال األ

                                                 
 .115، 113بن بكار: األخبار املوفقيات ص الزبري (1)

 .535، 1/525الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/523الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/522الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .13/212اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (5)
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فضل، وتعوذ أمري املؤمنني باهلل أن يرض لنفسه بأوكس النصيبني، وأدنى القسمني، دون 

اهلل يا  محدا: الشاملرجل من أهل  املنصورفعفا عنه. وذات يوم قال  :أرفع الدرجتني. قال

ل: إن اهلل ال جيمع علينا حشفا وسوء كيل، أعرايب الذي دفع عنكم الطاعون بواليتنا. فقا

 فلم يعاقبه. (1)واليتكم والطاعون

 واحلكايات يف ذكر حلمه وعفوه كثرية.

منه، ولكن  مر الذي وقع فيه حتى خيرجومن أقواله: يا بني ليس العاقل من حيتال لأل

 .(2)حتى ال يقع فيه ؛مر الذي غشيهالعاقل الذي حيتال لأل

وقال عن غري تقدير مل يعدم من الناس  ،من فعل بغري تدبري :ما يقول اكثريا  املنصوروكان 

 .(3)اا أو الحيا هازئا 

ا  املنصوركان  ا وطرفا يف شبابه يطلب العلم من مظانه واحلديث والفقه فنال جانبا جيدا

ا: يا أمري املؤمنني هل بقى يشء من اللذات مل تنله؟ قال: يشء  واحد، صاحلا، وقد قيل له يوما

ث للشيخ: من ذكرت رمحك اهلل. فاجتمع وزراؤه وكتابه قالوا: وما هو؟ قال: قول املحدِ 

وجلسوا حوله وقالوا: لُيمِل علينا أمري املؤمنني شيئاا من احلديث، فقال: لستم هبم، إنام هم 

الدنسة ثياهبم، املشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، رواد اآلفاق وقطَّاع املسافات، تارة 

 .(4)فهؤالء نقلة احلديث .باليمن، وتارة بالشام، وتارة وتارة باحلجاز بالعراق

ا عىل أن يتجنب ا جامعا أن يضع كتابا  ومما يدل عىل علمه الواسع طلبه من اإلمام مالك

 .(5)«ابن مسعود، وشواذ ابن عباس، ورخص ابن عمرشدائد » فيه

غري أن العلم عند رجل احلكم غري العلم عند الفقيه، فاملنصور أراد من وراء الكتاب 

اء، بينام مل يقبل اإلمام توحيد القضاء وتعميم مذهب للدولة عىل قضاة الواليات واألنح

عىل مذهب واحد  األُمَّةهبذا ألن الفقيه أعلم الناس أن اختالف العلامء رمحة وأن محل  مالك

                                                 
 .11/131ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .1/523الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/532الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .11/131ابن كثري: البداية والنهاية  (4)

 .)مقدمة التحقيق( 1/6بن أنس: املوطأ  لكما (5)
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ة كلها، وأن مَّ تضييق عليها وأن دخول السلطان عىل خط العلامء فيه إفساد للعلم والعلامء واألُ 

 ب أهلية.نرصة السلطة ملذهب بعينه بداية حر

إين عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني املوطأ فتنسخ نسخا » :املنصورقال 

من أمصار املسلمني منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بام فيها وال يتعدوها  مرصثم أبعث إىل كل 

رواية أهل إىل غريها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم املحدث فإين رأيت أصل العلم 

يا أمري املؤمنني ال تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم » فردَّ مالك بقوله:« وعلمهم املدينة

أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بام سبق إليهم وعملوا به ودانوا به 

عام اعتقدوه شديد فدع الناس وما  وغريهم وإن ردهم ملسو هيلع هللا ىلصمن اختالف أصحاب رسول اهلل 

 .(1)«هم عليه وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم

 املنصور سلطة خارج

ــة 133يف عــام  ــرمحن، اســتطاع املنصــورهـــ، وهــي الســنة األوىل مــن خالف ــد ال ــن  عب ب

 !باألندلسأن يستقل  عبد امللكبن  هشامبن  معاوية

، معاويةبن  عبد الرمحنفبعد قصة هروب طويلة وعجيبة ومليئة باألحداث استطاع 

ذي كان عمره وقت قيام الدولة العباسية تسع ، والعبد امللكبن  هشامالفتى األموي، حفيد 

 الشامل اإلفريقيويعرب  مرصإىل  الشامإىل  العراقعرشة سنة فحسب، أن يواصل هروبه من 

 فيها. ثم حيوزها بمساعدة موايل بني أمية األندلسثم يدخل إىل  املغربإىل 

دولة قوية  األندلسيف  ،«عبد الرمحن الداخل»، الذي ُعِرف فيام بعد بـعبد الرمحنوأنشأ 

، كام أنقذ وجوده الشخيص ووجود من بقي من األندلسرائدة، أنقذ هبا الوجود اإلسالمي يف 

 املغربجمدد الدولة األموية يف  الداخل، وأصبح املغربالذين انحازوا إليه يف أقىص  األمويني

ها من عوامل حضارة إسالمية زاهرة جعلت األندلسبعد أن زالت من املرشق، وتأسست يف 

ثالثة قرون  األندلسالبقاع التي غريت وجه التاريخ اإلنساين كله، وظلت الدولة األموية يف 

 أخرى!

                                                 
 .11ابن عبد الرب: االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ص (1)
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، إال أنه مل يناوئها بغدادوإن مل خيضع للخالفة العباسية يف  عبد الرمحن الداخلعىل أن 

لقب اخلليفة أو امللك، وتوجهت جهوده يف تثبيت أمر ومل يتخذ « األمري» واختذ لقب

 ، ومواجهة التهديد الصليبي يف الشامل والشامل الرشقي.األندلس

ا من األرض اإلسالمية منفصال عن الدولة، كام مل بالذي يرتك جزءا  املنصورومل يكن 

 إالَّ  إلعادهتا إىل اخلالفة، فام كان منه األندلسإىل  العراقيكن باإلمكان أن حيرك اجليوش من 

 مغيث احلرضميبن  العالءأصحاب الزعامات فيها وهو  األندلسراسل أحد رجال  أن

العباسية،  وانضوى حتت اخلالفة عبد الرمحنإن هو استخلصها من  األندلسيعهد إليه بوالية 

حني كان العالء  املنصورويف رواية أن البداية كانت من عند العالء الذي اتصل برجال 

 بإفريقية.

لواء أسود دعام له، وثار العالء  مغيث احلرضميبن  العالءإىل  أبو جعفر املنصورأرسل 

هـ(، وكانت واحدة من أقوى الثورات التي اشتعلت 116)عام  د الرمحن الداخلعبعىل  الا فع

 عبد الرمحن الداخل، وقامت حرب انترص فيها باألندلس عبد الرمحن الداخلضد حكم 

 مكةرسا إىل  عبد الرمحنرسل مغيث، ولزيادة قوة الرسالة أبن  ا، وُقتِل فيها العالءا كبريا نرصا 

بتولية العالء يف صندوق  املنصورمغيث واللواء العبايس وكتاب بن  من وضع رأس العالء

أيب (، فلام وصلت إىل ـه113الذي كان حيج يف سنة ) أيب جعفر املنصوربالقرب من خيمة 

مغيث(، ما لنا يف هذا بن  ذا البائس )العالءنظر آسفا إىل رأس العالء وقال: َقَتْلنَا ه جعفر

 ( من مطمع، احلمُد هلل الذي جعل بيننا وبينه البحر.عبد الرمحنالفتى )

، بغدادإىل مسامع اخلليفة يف  األندلسيف  عبد الرمحنوكانت تصل أنباء الدولة التي بناها 

ب  املنصوربل إن وكان ال خُيفي إعجابه به،  باللقب الذي ُعرف به يف  عبد الرمحنهو الذي َلقَّ

 !صقر قريشالتاريخ.. 

ا لبعض جلسائه: أخربوين: َمْن  املنصورروي أن  من امللوك؟ قالوا:  صقر قريشقال يوما

ن الزالزل، وأباد األ  عداء، وحسم األدواء.ذاك أمري املؤمنني الذي راَض امللوك، وسكَّ

 قال: ما قلتم شيئاا!  
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 ؟ قال: ال. فمعاويةقالوا: 

 ؟ قال: ما قلتم شيئاا. مروانبن  فعبد امللكقالوا: 

 قالوا: يا أمري املؤمنني؛ فَمْن هو؟ 

ا معاويةبن  عبد الرمحن صقر قريشقال:  ، الذي عرب البحر، وقطع القفر، ودخل بلدا

ا عظياما  ن الدواوين، وأقام ملكا ا بنفسه؛ فمرصَّ األمصار، وجنَّد األجناد، ودوَّ أعجمي ا، منفردا

ة شكيمته، إنَّ  عليه عمر هنض بمركب محله  معاويةبعد انقطاعه، بحسن تدبريه، وشدَّ

ته، واجتامع  وعبُد امللكال له صعبه؛ ، وذلَّ وعثامن ببيعة ُأْبِرَم عقدها؛ وأمري املؤمنني بطلب ِعرْتَ

ٌد برأيه، مستصحٌب لعزمه، وطَّد اخلالفة  وعبد الرمحنشيعته،  ، باألندلسمنفرٌد بنفسه، مؤيَّ

 وافتتح الثغور، وقتل املارقني، وأذلَّ اجلبابرة الثائرين.

 .(1)ميع: صدقَت واهلل! يا أمري املؤمننيفقال اجل

* * * 

                                                 
 ، واملقري: 1/122، وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 52، 2/51، وابن عذارى: البيان املغرب 93جمهول: أخبار جمموعة ص (1)

  1/161، وحممد عبد اهلل عنان: دولة اإلسالم يف األندلس 1/215، والزركيل: األعالم 3/36، 1/332نفح الطيب، 

 وما بعدها.
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 ديــــــــــــــــامله

 

، التي شهدت مهد الدعوة العباسية، وكان مجيال، هـ( باحلميمة123، ولد )حممدواسمه 

بالعناية  نصوراملأسمر طويال جعد الشعر، عىل إحدى عينيه نكتة بيضاء، وقد تعهده أبوه 

املوعود الوارد ذكره يف  املهديواإلعداد ملنصب اخلالفة، ولقبه باملهدي رجاء أن يكون هو 

، وهناك من يقول بأنه إنام لقبه هبذا يف إطار الرصاع الذي كان دائرا مع (1)أحاديث آخر الزمان

 .(2)يعطي رشعية خلالفة العباسيني، لالنفس الزكية حممد

كام ذكرنا سابقا، وقاد « الري» من موقعه يف خراسانتوىل يف عهد أبيه اإلرشاف عىل أمر 

 وحقق انتصارات عىل الرتك طربستانجيوشا إلهناء ثورة األستاذ سيس املجويس، وفتح 

، وكان حيرض جمالس أبيه التي ُتدار فيها أمور الدولة فأخذ خالصة التجربة السياسية والديلم

 عاما. 32ألبيه، ووصلت إليه اخلالفة وعمره 

*** 

 : الا وخطب قائ (هـ155ذي احلجة من  6إىل املنرب ) املهديصعد 

 واغرورقت عيناه، فقال:« أهيا الناس: إن أمري املؤمنني عبٌد ُدِعي فأجاب، وُأِمر فأطاع»

قد بكى رسول اهلل  عند فراق األحبة، ولقد فارقت عظيام، وُقِلْدت جسيام، فعند اهلل أحتسب »

 أمري املؤمنني، وبه أستعني عىل خالفة املسلمني..

 تعلنون من طاعتنا هتـنكم العافيـة، وحتمـدوا العاقبـة، واخفضـوا أرسوا مثلامأهيا الناس: 

رص عـنكم، وأهـال علـيكم السـالمة إلينرش معدلته فـيكم، ويطـوي ثـوب ا نْ جناح الطاعة ملَ 

ولني املعيشة من حيث أراه اهلل، مقدما ذلك عـىل فعـل مـن تقدمـه، واهلل ألعفـني عمـري مـن 

  «.حسان إليكممحلن نفيس عىل اإلعقوبتكم، وأل

فأرشقت وجوه الناس من حسن كالمه، ثم استخرج حواصل أبيه من الذهب والفضة 

                                                 
 .11/162ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .12د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص  (2)
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، بل شيئااالتي كانت ال حتد وال توصف كثرة، ففرقها يف الناس، ومل يعط أهله ومواليه منها 

واحد مخسامئة درهم يف الشهر غري  لكِل أجرى هلم أرزاقا بحسب كفايتهم من بيت املال، 

 .(1)عطياتاأل

عهده  املهديواليته بنشاط كبري؛ فعىل مستوى اإلصالح الداخيل استفتح  ملهديابدأ 

وكان منهم ، (2)وتعويضهم إطالق السجناء املعارضنيبإعادة األموال املصادرة إىل أصحاهبا، و

صاحب  إبراهيم)وهو ابن  احلسنبن  عبد اهللبن  إبراهيمبن  واحلسن، (3)داودبن  يعقوب

 إبراهيمبن  احلسنبأن  املهديداود إىل بن  يعقوب(، وقد أفىض املنصوريف عهد  البرصةثورة 

أن يكون عازما عىل ثورة جديدة  املهدييش كان قد عزم عىل اهلروب من السجن من قبل، فخ

يف دار أحد خادميه وهو نصري اخلادم  فأخرجه من السجن ولكن وضعه قيد اإلقامة اجلربية

 .(4)احلجازمتكن من اهلرب وانطلق إىل  املهديبن  احلسنأنَّ  إالَّ  وأمره بأن حيتاط عليه،

أن جيعله  املهديثم اقرتح عىل  املهديمقربا من  يعقوبوبأثر من هذه النصيحة أصبح 

أحد رجاله لينقل إليه نبض الناس وحال الرعية والدولة بعيدا عن الطرق الرسمية، فوافق 

ليلة للمهدي خدمات ج يعقوبوسمح له بالدخول عليه يف أي وقت، وبالفعل قدم  املهدي

فكان يشري عليه بحاجة احلصون وتقوية اجلنود وفداء األرسى، وإعطاء  ؛عىل هذا السبيل

وأحبه الناس،  املهدياملعرسين وتزويج الشباب وفك الديون عن املدينني، فارتفعت منزلة 

يف أخا » أنه اختذه املهديعنده منزلة أثرية وكان أحد رجال دولته الكبار، وأعلن  يعقوبفبلغ 

فيتجنب ثورته أو يظفر  احلسنلكي يطمئن  ؛خني يتشكك أنه إنام فعل ذلكوبعض املؤرِ  ،«اهلل

هـ( 161يف حجه ) املهديفأتى  للحسن يعقوبمراده فقد استأمن  املهدي، وقد بلغ (5)به

                                                 
 .5/226، وابن اجلوزي: املنتظم 5/393اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (1)

 .3/123اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

ولكنه كان متعاطفا مع ثورة  -وايل األمويني عىل خراسان–بن سيار  بن طهامن كاتبا لنرص بن طهامن: كان أبوه داود بن داود يعقوب (3)

بن زيد العلوي فكان يبعث إليه بأخبار نرص، وكان هذا هو السبب يف نجاته من أيب مسلم اخلراساين الذي تعقب من شاركوا  حييى

تفى أبو مسلم بمصادرة أمواله ومل حيبسه أو يقتله، ثم نشأ أوالده أهل علم وأدب ال مطمع هلم يف السياسة، يف قتل حييى بعدئذ، فاك

بن احلسن الذي قام بثورة البرصة بالتزامن مع أخيه حممد النفس  بن عبد اهلل واعتنقوا مذهب الزيدية، وكانوا من رجال إبراهيم

فلم يزل حمبوسا حتى أخرجه املهدي! سرتتفع مكانته حينا ثم سيعود إىل السجن مرة أخرى! الزكية، فلام ُقتِل إبراهيم حبسه املنصور 

 .535، 1/531وما أكثر ما تتقلب األيام! انظر: الطربي: تاريخ الطربي 

 .1/519الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .535، 1/551الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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كام هي بل زادت فيام بعد حتى  يعقوب، وبقيت مكانة (1)إليه وكافأه املهديا فأحسن طائعا 

 .(2)هـ( إنفاذ توجيهات اخلليفة للوالة161ن صالحياته )لقد كان م

ا املهديكذلك عزل  من الوالة وأصحاب األعامل عن والياهتم وَعنيَّ غريهم كثريا
(3) ،

ومل نعرف أسباب موجة العزل هذه إال أن عبارة للمسعودي توحي بأن سياسة املهدي كانت 

، فلربام أراد أن يتجنب ظهور مراكز قوى يف الواليات ال (4)كثرة العزل والتولية لغري سبب

 سيام وسياسته ألني وأرفق من املنصور ومن شأن هذا أن ُيطِمع فيه.

، وسنأيت عىل ذكرمها حني احلديث عن اهلند، وآخر إىل ا إىل الروما كبريا وأرسل جيشا 

، كام بنى الرصافةمسجد مدينة  املهدي، ويف هذا العام بنى املهديد اجلهاد والفتوحات يف عه

 خندقا حوهلا وسيأيت ذكر ذلك بعد قليل إن شاء اهلل.

من والية عهده  موسىبن  عيسىأمر والية العهد، وعزم عىل خلع  املهديكذلك حسم 

يف السابعة  عيسىالذي كان يف اخلامسة عرشة من عمره، بينام كان  اهلادي موسىلصالح ابنه 

واخلمسني، وملرة أخرى ال نجد من بني الروايات الصحيحة ما يورد كيف وملاذا خلع 

، وقد (5)بينام تطيل يف ذلك الروايات الضعيفة املهديبن  ملوسىنفسه وبايع  موسىبن  عيسى

ما رجحناه من أسباب هذا اخللع، فلرُياَجع  موسىبن  عيسىل املنصورذكرنا من قبل يف خلع 

 هناك.

هـ(، عىل خالف يف 159يف السنة األوىل من خالفته ) املهديكل هذه األمور أنجزها 

 هـ(.161ل كانت يف هذا العام أم يف العام الذي يليه )مسألة والية العهد ه

سواء باملال أو برفع املكانة، بل وتعبريا  املدينةهـ( تقرب من أهل 161) املهديويف حجة 

فيكونون من حرسه اخلاص،  العراقعن ثقته فيهم اصطفى منهم مخسامئة رجل يصحبونه إىل 

، بغدادوأجرى عىل هؤالء اخلمسامئة مكافآت زائدة عن رواتبهم كام أقطعهم منطقة يف 

                                                 
 .1/555الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/561ي: تاريخ الطربي الطرب (2)

 وما بعدها. 1/515الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .293املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (4)

)قسم  111 – 5/135بن طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي  ، وحممد555 - 1/553الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .)قسم الضعيف واملسكوت عنه( 91 – 11/59الصحيح(، 
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، النفس الزكية حممداملشتعل منذ ثورة  والعباسيني املدينةفامتص بذلك آثار التوتر بني أهل 

 .(1)املنصوراملمتلكات املصاَدرة يف عهد  هـ(161) إليهم وأعاد

 التمرد حركات

بشكل عام فرتة هادئة من ناحية الثورات، فلم تكن كثرية كام أهنا مل  املهديكانت فرتة 

اتستمر  ها يف حسم ورسعة.. اللهم إال ثورة واحدة ، وكان جيش اخلالفة قادرا عىل إهنائكثريا

 !مرصيف صعيد 

، احلركات الفارسية، وكانت حركات التمرد من خصوم اخلالفة الرئيسيني: اخلوارج

 د أموي فريد، ومترد أعرايب شارد!باإلضافة إىل متر  

 املهدي، ويف العام التايل من خالفة خراسانة من األرض املضطربة.. وكانت البداي

 !هـ(161)

 الربم يوسفد : مترُّأواًل

د هرب واليها اخلراسانية حتى لق عىل مدينة بوشنج ، وتغلبوأغلب الظن أنه من اخلوارج

، فوجه واجلوزجان والطالقان الروز ، وتوسع بشكل مفاجئ فسيطر عىل مروزريقبن  مصعب

ا منذ مؤامرة الذي كان حمبوسا  ،مزيد الشيباينبن  يديزا بقيادة الفارس القوي جيشا  املهديإليه 

هذا، فقاتله يزيٌد وجها لوجه  يوسف، فأخرجه وكلفه بمواجهة (2)خراساناخلوارج يف 

، فأمر اخلليفة بغداديف  املهديفاستطاع أرسه، وُأرِس كذلك مجاعة من أنصاره، وُأرِسلوا إىل 

ب عنقه وأعناق من معه، وذلك أن  يوسفأن يقطع َيَدْي  أعنيبن  هرثمة ورجلْيه، ثم ُترْضَ

ا هلرثمة يف  يوسف  .(3)دجلة، ثم علق جثثهم عىل جرس خراسانهذا قتل أخا

من إظهار الشدة واحلزم يف إمخادها ُبدَّ  ال وكان املهديوكانت هذه أول ثورة يف عهد 

 ويف عقوبة زعامئها ليتعظ هبم.

                                                 
 .1/555الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 راجع حركات مترد اخلوارج يف عهد املنصور. (2)

بن طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ  ، وحممد1/553، والطربي: تاريخ الطربي 126بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

 )قسم الصحيح(. 5/139الطربي 
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 اليشكري د عبد السالما: مترُّثانًي

هاشم اليشكري، ن ب خرج عبد السالم -خراسانأي يف أثناء ثورة املقنع يف -هـ( 162يف )

واتبعه خلق كثري، وقويت شوكته، ومل تستطع اجليوش  قنرسين، بدأ مترده من وهو من اخلوارج

املرورذي فُهِزم أول األمر،  واجبن  توىل أمر قتاله شبيب؛ حتى التي أرسلها اخلليفة أن تق ي عليه

مع مليون درهم، فخاض هبم شبيب املعركة احلاسمة فقاتله حتى  فارسبألف  املهديأمده  ثم

 .(1)لكنه أدركه وقتله فانتهى أمره قنرسينهرب منه عبد السالم إىل 

 د ياسني التميميمترُّ ا:ثالًث

 املوصلفخرج إليه عسكر  متيماسمه ياسني من بني خارجي  املوصلوفيها خرج بأرض 

  مرسح اخلارجيبن  صالحوكان يميل إىل مقالة  واجلزيرة فهزمهم وغلب عىل أكثر ديار ربيعة

فحارباه  موىل بني ضبة أعنيبن  القائد وهرثمة فروخبن  حممدأبا هريرة  املهديه إليه فوجَّ 

 فصرب هلام حتى قتل وعدة من أصحابه واهنزم الباقون.

 د املقنع اخلراساني: مترُّأواًل

وذا شكٍل  ذ ظهر رجل اسمه عطاء، وكان أبرص وأعور، إخراسانيف  هـ(161وبدأت )

وقد استمد  ،«امُلَقنَّع اخلراساين» قبيٍح ويلبس من أجل هذا قناعا من الذهب، فلهذا ُعرف بـ

ا يدعو إىل أصول أفكاره من مذاهب شتى: فارسية وإسالمية وهندية، وصاغ يف النهاية مذهبا 

واألموال بحيث ال يمنع أحد مما يريد، فتبعه عىل هذا خلق من اإلباحية املطلقة يف النساء 

ا- الفقراء والرعاع واملنحلني أخالقيا ومعهم من اقتنعوا بفكرة الشيوعية هذه التي  -أيضا

واعتنق مذهب تناسخ األرواح، وصاغها ، ارق كبرية بني األغنياء والفقراءترفض وجود فو

فلهذا سجدت له املالئكة، ثم  آدماهلل جتسدت يف  بام جيعل له مكانة ُعليا، فادعى أن روح

أيب مسلم إىل بعدئٍذ  ، ثم انتهتحممدثم إىل سائر األنبياء حتى انتهت إىل  نوحانتقلت إىل 

 !(2)، ثم إليه، فادعى األلوهية لنفسهاخلراساين

                                                 
 .1/561خ الطربي ، والطربي: تاري131بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

، وابن الطقطقي: الفخري يف 5/231، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 211، 213عبد القاهر البغدادي: الفرق بني الفرق ص (2)

 .133اآلداب السلطانية ص
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هدت أجياال تقدس امللوك وترى فيهم روح اإلله وراجت هذه األفكار يف بيئة طاملا ش

وتعتقد فيهم املعجزات، وورد أنه كان ُيري الناس قمرا يف السامء من مسرية شهرين ثم ُيَغيِبه 

عنهم، ويبدو أنه استعمل بعض املرايا الكبرية ووضعها يف بعض اآلبار أو ما شابه ثم تالعب 

 ؛يف حيلة يغر هبا أتباعه ؛وء الشمسا وضعها لعكس ضبعكسها لضوء القمر، وأحيانا 

، فاشتد إيامن أتباعه به، واعتقدوا (1)ويومههم أن هذا نوره إذا خلع القناع أو نور مسخر له

 !(2)ا عنهأكثر يف ألوهيته ومحلوا السالح دفاعا 

وقد حتالف معه كل ذي عداء للعباسيني يف خراسان وما وراء النهر وإن مل يكونوا عىل 

عه قسم من األتراك فيام وراء النهر بجانب من اتبعه يف خراسان ممن عىل مذهبه، فكان م

 .(3)مذهبه يف الضالل أو عىل مذهبه يف السياسة

احلال  واستمرَّ ، وأمدته اخلالفة بجيوش أخرى، مسلمبن  معاذ خراسانحاربه أمري 

، وشدد عليه فيام وراء النهر« كش» بناحية« سنام»  قلعتهاحلريش يف سعيدحتى حارصه جيش 

احلصار، فلام وجد املقنع أن ال مهرب له مجع أهله فسقاهم ُسام  ورشب معهم فامت، وقيل بأنه 

من أحب أن يرتفع معي إىل السامء فليلق نفسه » أشعل نارا كبرية يف القلعة ونادى يف أصحابه

وألقى نفسه وأهله لئال حيصل املسلمون ولو عىل جثته، ووضع يف النار  ،«يف هذه النارمعي 

كل ما أمكنه من املال والذخائر، وهبذا انتهى أمره بعد نحو عامني من ظهوره األول 

 .(4)، واستحوذ املسلمون عىل حواصله وأموالههـ(163)

                                                 
 .166العباد ص، والقزويني: آثار البالد وأخبار 3/261، وابن خلكان: وفيات األعيان 131اإلسفراييني: التبصري يف الدين ص (1)

 .1/561الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/231بن األثري: الكامل يف التاريخ ا، و213عبد القاهر البغدادي: الفرق بني الفرق ص (3)

 .211، وعبد القاهر البغدادي: الفرق بني الفرق ص566، 1/561الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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، إذ صار مؤكدا عىل الزنادقة املهديوراء محلة  هذه هي البداية احلقيقية التي كانت ولعلَّ 

 د مسلحة وكبرية.انحراف فكري فحسب، بل هو يقود إىل حركات متر   دجمرَّ أن األمر ليس 

 د احملمرةا: مترُّثانًي

-لبسوا الثياب احلمراء ف جرجانظهرت طائفة جديدة يف  هـ(162)نفسه ويف العام 

وا املحمرة بن  يقودهم زعيم يدعى عبد القهار، فتوجه إليه جيش يقوده عمرو -وهلذا ُسم 

 .(1)فقهر عبد القهار وقتله وأصحابه طربستانمن  العالء

، وبدأت بالتحديد مرصوأما الثورة التي استعصت عليه يف عهده، فقد كانت يف صعيد 

، هـ(65) (3)مروانبن  عبد العزيزحفيد  مصعببن  ، حيث ثار هناك دحية(2)من قرية بويط

ووىل مكانه  املهدييف القضاء عىل ثورته فعزله  عيلبن  صالحبن  إبراهيم مرص وقد فشل وايل

هــ( الذي فشل هو اآلخر وكانت قسوته يف البطش أحد 163اخلثعمي ) مصعببن  موسى

امة موسىإىل الثائرين، ثم جاء بعد أسباب مقتله حني أسلمه بعض اجلند   عمروبن  َعسَّ

                                                 
 .1/561الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/513موي: معجم البلدان ياقوت احل (2)

 بن عبد العزيز. والد اخلليفة العادل عمربن مروان وهو  بن مروان: كان والياا عىل مرص يف عهد أخيه اخلليفة عبد امللك عبد العزيز (3)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

359 

املعافري ومل يكن خريا من سابقيه، وظلت الثورة قائمة ملدة أربع سنوات حتى جاء 

رة يف جيش عظيم فاستطاع القضاء عىل هذه الثو مرصا عىل واليا  عيلبن  صالحبن  الفضل

 .(1)هـ(169مصعب )مجادى اآلخرة بن  وقتل دحية

والبحرين وقطعوا الطريق  الياممةبني  البرصةيف بادية  هـ( أفسد العرب163وفيها )

وصرب  ،القتال واشتدَّ  ،ا فقاتلهمإليهم جيشا  املهديفأرسل  ؛ةوانتهكوا املحارم وتركوا الصال

فقويت شوكتهم وزاد رشهم، وأغلب الظن  ،العرب فظفروا وقتلوا عامة العسكر املنفذ إليهم

وأكثر  البحرينعىل  واليااد كان هـ( فلق163) بغداديف  مسلمبن  عقبةأن هذا كان بعد اغتيال 

 .(2)افيها من القتل وكان قاسيا 

 والرخاء النهضة

كان بمثابة من  املهديقد أسس الدولة ورسخ جذورها فإن عهد  املنصورلئن كان 

أقرت  لقد؛ حتى مرفهة عىل الناس املهديحصد الغرس واجتنى الثمر، لقد كانت خالفة 

هـ( رواتب ثابتة ملرض اجلذام الذين يتجنبهم الناس، وللمساجني 162الدولة ألول مرة )

 بقوله: ابن كثري، وهو ما علق عليه (3)يف سائر أنحاء الدولة اإلسالميةوالعميان والضعفاء 

 .(4)«وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة جسيمة»

شاملة؛ شملت عامرة املدن واملساجد والطرقات  املهديلقد كانت هنضة الدولة يف عهد 

 وهنضة إدارية يف الطرق والربيد وغريها.

حيث بنى سور  هـ(159كان يف العام التايل خلالفته ) املهديأول ما بدأ العمران يف عهد 

 .(5)وبنى خندقها ومسجدها الرصافةمدينة 

إنجازاته: تعمري طريق  يبدأ أهمَّ  املهديومل يمض ثالث سنوات من خالفته حتى كان 

                                                 
 .1/36وما بعدها، واملقريزي: املواعظ واالعتبار  91الكندي: الوالة والقضاة ص (1)

 .5/256تاريخ ابن األثري: الكامل يف ال (2)

 .6/96، واملطهر املقديس: البدء والتاريخ 1/561الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .11/111ابن كثري: البداية والنهاية  (4)

 .1/515الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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وعمل  (1)هبذا امللف وأمره بحفر الركايا موسىبن  هـ( حيث َكلَّف يقطني161) مكة

أيب وأمر بزيادة القصور التي بنيت منذ عهد عمه  مكةيف طريق  (3)وبناء القصور (2)املصانع

هـ( فصارت 131العمل يف هذا املرشوع عرش سنوات حتى انتهى ) واستمرَّ ، العباس السفاح

 .(4)من أرفق الطرقات وآمنها وأطيبها العراقمن  احلجازطريق 

؛ حتى ، وكان من الَلبِنا بعيسا باذقرصا  املهديهـ( أسس 161ذي القعدة من  31ويف )

 مكةيد بني بإقامة الرب املهدي، ويف ذات هذا العام أمر (5)هـ(166فيام بعد ) بنى قرص السالمة

 .(6)ومل يفعل أحد هذا قبل هذه السنة واليمن واملدينة

 .(7)وشمل اهتاممه مسالك التجارة وتأمني طرقها

عىل عادة اخللفاء من قبله، ولكن شكوى  الكعبةكسا  هـ(161) املهديحني حجَّ 

ا عىل أمرها وخشيتهم أن هتدم مما عليها من كثرة الكساء، جعلته يأمر هبا فتجرد نيالقائم ، متاما

التي  عبد امللكبن  هشامثم طالها بطالء يقوهيا، ووضع كساء اخللفاء قبله ما عدا كسوة 

ر  احلسن،ا، ثم كساها كسوته وكانت غاية يف  جد  كانت من ديباج ثخني يف  املهديوقد َفكَّ

، فقال مالك: دعها فإين أخشى أن ابن الزبريوبنائها عىل ما كانت عليه من بناية  الكعبة هدم

 .(8)عبة، فرتاجع عن هذه الفكرةليتخذها امللوك م

 الروعة والكلفة، وهذا اليعقويب يرسدها فيقول: وكانت جتديدات املهدي يف احلرم بالغة

فجرد الكعبة وكساها القباطي واخلز والديباج وطىل جدراهنا باملسك والعنرب من أعالها إىل »

أسفلها وكانت الكعبة يف جانب املسجد مل تكن متوسطة فهدم حيطان املسجد احلرام وزاد فيه 

الصناع واملهندسني من كل بلد وكتب  زيادات واشرتى من الناس دورهم ومنازهلم وأحرض

                                                 
 الركايا: اآلبار.  (1)

 .5/215ن العرب املصانع: مجعة مصنعة، وهي األحواض التي ختزن فيها مياه األمطار. ابن منظور: لسا (2)

 .2/339القصور: االسرتاحات عىل الطريق، فكلمة القرص تطلق عىل البيت الواسع. انظر: املعجم الوسيط  (3)

 .561، 1/561الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .1/531الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .1/535الطربي: تاريخ الطربي  (6)

 .52د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبايس ص (7)

 .1/555، والطربي: تاريخ الطربي 333ابن قتيبة: املعارف ص (8)
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إىل واضح مواله وعامله عىل مرص يف محل األموال إىل مكة واختاذ اآلالت وما حيتاج إليه من 

الذهب والفسيفساء وسالسل القناديل واخلروج هبا حتى يسلمها إىل يقطني بن موسى 

 باب الصفا تسعني وسط وزاد مما ييل الكعبة إىلبن عبد الرمحن وصري الكعبة يف الوحممد 

ذراعا ومن الكعبة إىل باب بني شيبة ستني ذراعا وصري ذرعه مكرسا مائة ألف ذراع وعرشين 

ألف ذراع وطول املسجد من باب بني مجح إىل باب بني هاشم إىل العلم األخرض أربعامئة 

ون ذراع وأربع أذرع وفيه من األساطني مما محل يف البحر من مرص أربعامئة وأربع وثامن

وجعل  ابع مائة طاق وثامنية وتسعني طاقا أسطوانة طول كل أسطوانة عرش أذرع وصري فيه أر

فكان املهدي آخر من زاد يف املسجد احلرام وبنى  املسجد األبواب ثالثة وعرشين بابا يف ا

 ان الذرع مائة واثنتا عرشة ذراعا العلمني اللذين يسعى بينهام وبني الصفا واملروة وبينهام م

ساعة سبعامئة وأربع ر بني الصفا واملروة ملا أخرج املسجد إىل املوضع الذي هو فيه الفصا

ووسع املسجد الذي لرسول اهلل وزاد فيه مثل ما كان عليه ومحل إليه عمد  اومخسون ذراعا 

 .(1)«الرخام والفسيفساء والذهب ورفع سقفه وألبس خارج القرب الرخام

ع  ر املدينةحني زار  املسجد النبويكذلك َوسَّ يف أن ُيعيد املنرب النبوي إىل  -اأيضا -، وَفكَّ

، فنصحه مالك أال  معاويةما كان عليه يف عهد النبي بعد إزالة الدرجات التي أضافها 

 !(2)ايفعل لكيال يتأثر اخلشب العتيق هبذه اإلزالة، فرتاجع أيضا 

ا لنفقات خراج هنر الصلة الذي استحدثه يف واصل خمصصا  املهديوقد جعل 

 .(3)احلرمني

 .(4)من جهتي الغرب واجلنوب )القبلة( البرصة جامع هـ(161) املهديووسع 

، وكانت زيادة كثرية املسجد احلرامتوسيع  املهديقرر  هـ(163وبعد ست سنوات )

اشملت  ل بأمر  موسىبن  من الديار املحيطة باملسجد، وكان مدير املرشوع يقطني كثريا امُلَوكَّ

 .(5)ومل يكتمل املهديأكثر من سنتني حتى مات ، وظل املرشوع يف طور التنفيذ احلرمني

                                                 
 .129، 3/125اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

 .1/555، والطربي: تاريخ الطربي 333ابن قتيبة: املعارف ص (2)

 .131بن جعفر: اخلراج وصناعة الكتابة ص قدامة (3)

 .1/561الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .551، 1/551ربي الطربي: تاريخ الط (5)
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ة هـ(162) املهدينشأ أ دواوين األَِزمَّ
دواوين الدولة، ويشبه  من أهمِ » وهو -مجع ِزمام- (1)

أغنى أقاليم  العراقوكانت مهنة صاحب هذا الديوان مجع رضائب بالد  ديوان املحاسبة اليوم،

ا- خرى. ومن اختصاصاتهقاليم األالدولة العباسية وتقديم حساب الرضائب يف األ مجع  -أيضا

وقد -الرضائب النوعية املسامة باملعادن وكانت جتمع لرجل يضبطها بزمام يكون له عىل كل ديوان 

ة ويويل  -بزيعبن  عمرمجعها   .(2)«الا عىل كل منها رجفيتخذ دواوين األَِزمَّ

 الا ا مفصاملالية يف أخذ اخلراج باملقاسمة، ووضع هلا نظاما  املنصورسياسة  املهديوأكمل 

 عىل نوعية الزرع ال عىل املساحة كام كان يف جيعل تقدير اخلراج يف املساحات املزروعة قائاما 

 .(3)املنصورعهد 

، سامه هنر الصلة، وجعل نفقة أراضيه خمصصة لإلنفاق بحفر هنر يف واسط املهديوأمر 

أنه أتاح للمزارعني يف هذه األرض ملكيتها  جعفربن  ، وُيفهم من كالم قدامةعىل احلرمني

 .(4)سنةبعد مخسني 

ا بالكرم كثري اإلنفاق، وقد عمَّ كرمه حتى أبعد الناس عن دولته، معروفا  املهديكان 

( مرَّ عىل قرص ـه163) ، ففي خروجه لتوديع اجليش الكبري الذي غزا الرومنووهم األموي

فقال له عمه  -أرمينيةلبالد  الفاتحاألمري األموي والفارس - عبد امللكبن  سلمةيم ملقد

مرَّ به فأعطاه أربعة آالف دينار  عيلبن  حممدإن ملسلمة يف أعناقنا ِمنَّة؛ كان » :حممدبن  العباس

ومواليه فأعطاهم  مسلمةيف طلب أوالد  املهديفأرسل  ،«(5)له إذا نفذت فال حتتشمنا وقال

 .(6)عرشين ألف دينار، وأمر بأن يكون هلم راتب ثابت

يف  ُيكرم العلامء، فقد طلب من املفضل الضبي أن جيمع أمثال العرب املهديوكان 

                                                 
 .1/561الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 )حاشية املحقق(. 11/161ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .262، واملاوردي: األحكام السلطانية ص2/331البالذري: فتوح البلدان  (3)

 .131بن جعفر: اخلراج وصناعة الكتابة ص قدامة (4)

 املعنى: ال ختجل أن تطلب غريها. (5)

 .1/566الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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 .(1)فكافأه ووصله« أمثال العرب» كتاب، فأخرج موسوعة

ر بعطائه السابق، ومنهجه يف هذا  املهديبل كان أقرب الطرق إىل  يف العطايا أن ُيَذكَّ

أحد بوسيلة وال تذرع بذريعة هي أقرب من تذكريه إياي يدا سلفت مني  ما توسل إيلَّ » قوله:

 .(3)«األواخر يقطع شكر األوائل ألن منع (2)؛إليه أتبعها أختها فأحسن رهبا

أنفق املهدي أحيانا عرشة ماليني وهذا الرخاء خالطه بعض اإلرساف والبذخ، فلقد 

هـ( ثالثني مليون درهم ومائة ألف ثوب، 161يف حجته ) أنفق، و(4)درهم يف عرشة أيام

. (5)واملدينة مكة، فأنفق كل هذا يف أهل ليمنوا مرصبخالف نصف مليون دينار جاءته من 

هذا واهلل الرسف. فقال » حني سمع بخطته يف أمر ما داودبن  يعقوبوذات يوم قال له وزيره 

لوال الرسف مل  يعقوبك وهل حَيُْسن الرسف إال بأهل الرشف؟! ويلك يا (: ويلاملهدي)

 .(6)«ُيْعَرف املكثرون من املقرتين

 املنصوردخل عليه فقال: يا أمري املؤمنني إن  الا ومن ألطف ما يروى يف هذا أن رج

ومل  :قال .واستغفرت اهلل له ،عوضتني، وإالَّ فإما أمرتني أن أحله ،شتمني وقذف أمي

 :قال ؟عدوه الذي غضب لشتمه نْ ومَ  :قال .شتمت عدوه بحرضته فغضب :قال ؟مكشت

فإن كان  ؛اوأوجب عليه حق   ،اأمس به رمحا  إبراهيمإن  :قال .حسنبن  عبد اهللبن  إبراهيم

إنه  :قال .بن عمهانترص ال نِ وما أساء مَ  ،وعن عرضه دفع ،شتمك كام زعمت فعن رمحه ذبَّ 

فلام ذهب ليويل  ،فأسكت الرجل .وإنام انترص للرحم ؛فلم ينترص للعداوة :قال .ا لهكان عدو  

 :قال .نعم :قال ؟ا فلم جتد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوىلعلك أردت أمرا  :قال

 .(7)وأمر له بخمسة آالف درهم ،فتبسم

كل ما قىض املنصور عمره يف مجعه،  -ت يومذا–عىل أن هذه السياسة أذهبت من اخلزانة 

وهي ستة عرش مليون درهم، وأربعة عرش مليون دينار، ومعها كل ما ورد عليها يف أيام 

                                                 
 .1/559الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .أحسن رهبا: أى أحسن رعايتها وأوصل تكرارها (2)
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، ولعل هذا ما دعا إىل رفع نسبة املقاسمة )نظام جباية األرايض( وإىل فرض رضيبة (1)املهدي

 .(2)جديدة عىل األسواق

 دقةوالزنا املهدي

ومشتقاهتا فارسية األصل دخلت يف اللغة العربية، ويتفق أهل « زندقة»و« زنديق» كلمة

اللغة يف معامجهم عىل هذا، ثم خيتلفون بعد هذا عىل املعنى الدقيق املراد هلا، فبعضهم يقول: 

وبعضهم يذكر أهنا تعني امللحد أو  -صاحب املذهب الفاريس املعروف- ماينإهنم أتباع 

 الدهري الذي ال يؤمن باهلل وال باآلخرة، وبعضهم عىل أهنا تعني اإليامن بدين املجوس

الذي جيعل للكون إهلني: للخري والرش والنور والظلمة، وبعضهم عىل أن معناها  الفرس

ا إظهار اإليامن وإبطان الكفر، وأقر الزبيدي بأن التفريق بينه اإلرشاك باهلل، وبعضهم عىل أهن

مقابلة « معجم لغة الفقهاء» . وجعلها(3)امشكٌل جد   -عىل هذا املعنى األخري-وبني املنافق 

 .(4)«من ال يدين بدين» ( ومعناهاUnbelieverللفظة اإلنجليزية )

لقد ؛ حتى (5)«شاك أو ضال أو ملحد» عىل كل« زنديق» لقوقد ُتُوِسع يف املعنى حتى أط

أي أن من تعلم املنطق والفلسفة سيقع يف الشك والضالل ومن ثم « من متنطق تزندق» قيل:

يف عاداهتم  يف الزندقة، ثم توسع املعنى توسعا آخر حتى ُأْطلِق عىل كل من تشبه بالفرس

 واللهو والعبث والشهوات.وأرسف عىل نفسه يف املجون 

لكن معنى الزندقة كام هو مستفاد من الروايات التارخيية إنام كان يشري إىل قوم هلم 

أهداف ضد اإلسالم وضد الدولة اإلسالمية، إما بنرشهم األفكار الفارسية املناقضة لإلسالم 

، يقول ملسو هيلع هللا ىلصنبي أو بوضع وتأليف األحاديث ونسبتها إىل ال ملسو هيلع هللا ىلصأو بالطعن يف الدين ويف النبي 

ا إىل هتمة الزندقة أن يكون كان مما يصري به املرء معرضا » :عاشوربن  الطاهر حممداألستاذ 

، أو أن يكون من أهل اخلالعة واملجون، أو يف فاريس األصل، أو أن يؤثر عنه ُبْغض العرب

                                                 
 الرشكة العاملية للكتاب(. 2)ط 2/295املسعودي: مروج الذهب  (1)

 .3/132اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

، ابن منظور: لسان 1/1159وما بعدها، واجلوهري: الصحاح  9/293، األزهري: هتذيب اللغة 5/255بن أمحد: العني  اخلليل (3)

 .25/115، والزبيدي: تاج العروس 1151، والفريوزآبادي: القاموس املحيط ص11/113العرب 

 .231د. حممد رواس قلعجي ود. حامد قنيبي: معجم لغة الفقهاء ص (4)

 .1/113املعجم الوسيط  (5)
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ا ليشء من أصول أشياع العباسية، أو املزح يف األمور الراجعة إىل الع بادات، أو أن يكون ُمنْكِرا

ا يدور احلديث، فهم الذين شنت ، فعن هؤالء حتديدا (1)«شيئااأن يكون ال حيفظ من القرآن 

 عليهم الدولة العباسية حرهبا!

الشعوبية ال  كانت أخطار احلركة» :يقول املسترشق اإلنجليزي املعروف هاملتون جب

الرغم من أهنا ال تزال تغذي العداء القائم عىل ) تكمن فقط يف دعواها الوقحة ضد العرب

( بقدر ما كانت تكمن يف التشكيك الذي ولدته وفارس العراقللعرب بني الطبقات الدنيا يف 

... ومل يتضح فحسب يف استمرار وجود األفكار الثنوية يف الدين، يف نفوس الطبقات املتعلمة

 .(2)«بل جتىل بصورة أوضح يف االستهتار واالستخفاف بجميع املذاهب اخلُُلِقية

خني، لكن ُيْرِجع البعض بذور الزندقة إىل العرص األموي، عىل خالف يف هذا بني املؤرِ 

زندقة إال يف العرص العبايس، ويقول بعض اليقني أن الدولة مل تدخل يف حرب ضد حركة ال

العبايس وتوليهم املناصب  البالطخني بأن كثرة الرجال ذوي األصول الفارسية يف املؤرِ 

ى فكر الشعوبية الفارسية والذي  الكبرية مثل الوزراء وكتاب الدواوين وما إىل ذلك هو ما َقوَّ

 كانت حركة الزندقة فرعا منه.

اخترص  حث الشعوبية كحركة يطول وخيرج بنا عن سياق التاريخ، لكن املقريزيوب

كانت من  السبب يف خروج أكثر الطوائف عن ديانة اإلسالم، أن الفرس» ذلك كله يف قوله:

م كانوا يسمون هنإبحيث  ؛ع األمم، وجاللة اخلطر يف أنفسهاسعة امللك وعلو  اليد عىل مجي

ون سائر الناس عبيدا هلم، فلام امتحنوا بزوال الدولة  أنفسهم األحرار واألسياد، وكانوا يعد 

ا، تعاظمهم األمر األمم خطرا  ، وكانت العرب عند الفرس أقلَّ عنهم عىل أيدي العرب

شتى، ويف كل ذلك يظهر  وتضاعفت لدهيم املصيبة، وراموا كيد اإلسالم باملحاربة يف أوقات

اهلل تعاىل احلق... فرأوا أن كيده عىل احليلة أنجع، فأظهر قوم منهم اإلسالم واستاملوا أهل 

، ثم  أيب طالببن  ، واستبشاع ظلم عيل  ملسو هيلع هللا ىلصالتشيع بإظهار حمبة أهل بيت رسول اهلل 

دى، فقوم أدخلوهم إىل القول بأن سلكوا هبم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق اهل

، عنده حقيقة الدين إذ ال جيوز أن يؤخذ الدين عن كفار، إذ نسبوا  الا رج ينتظر يدعى املهدي 

                                                 
 .1/29بن برد يف مقدمة الديوان(  بن عاشور عن بشار بن برد، )دراسة حممد الطاهر بن برد: ديوان بشار بشار (1)

 .53، 56هاملتون جب: دراسات يف حضارة اإلسالم ص (2)
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ة لقوم سموهم به، إىل الكفر، وقوم خرجوا إىل القول بدعاء النبوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

بوا هبم فأوجبوا عليهم وقوم سلكوا هبم إىل القول باحللول وسقوط الرشائع، وآخرون تالع

مخسني صالة يف كل يوم وليلة، وآخرون قالوا بل هي سبع عرشة صالة يف كل صالة مخس 

النزاع مسألة سطحية، إنام كان جوهره يتناول  جوهر. وهبذا مل يكن (1)«عرشة ركعة...

 .(2)الوجهة الثقافية للمجتمع اإلسالمي

ا هلا، سواء ا حقيقي  لة العباسية أن حركة الزندقة متثل هتديدا ومل يكن عسريا أن تفهم الدو

أو من حيث  وإعادة جمد الفرس ال دولة العربومن حيث أهدافها الشعوبية التي تبغي ز

ا ملصدر وهو األمر الذي يمثل ختريبا  ملسو هيلع هللا ىلصوسائلهم يف دس األحاديث املكذوبة عىل النبي 

الذي تقوم باسمه الدولة ذاهتا ومن مهامهتا حراسته، أو بتعبري  ،ية ومنبع الدينالرشع

 .(3)«اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا» :املاوردي

 الكوفةأمري  عيلبن  سليامنبن  حممد، بل إن املهديمل يبدأ يف عهد  ع الزنادقةولذا فإن تتب  

ومن  ،ماين، وقد كان عىل مذهب أيب جعفر املنصوريف عهد  أيب العوجاءبن  قتل عبد الكريم

وقد كان يزدري املصحف وال ينكر أنه يصيل ، (4)زعامء من روجوا له وشككوا يف التوحيد

، وكان أكثر اهتاممه بإفساد أفكار (5)«عادة اجلسد وُسنَّة البلد وإرضاء األهل والولد» ألهنا

أما واهلل لئن » ، وملا كان عىل وشك القتل قال:(6)الفتيان والشباب عىل وجه اخلصوص

تموين لقد وضعت فيكم أربعة آالف حديث أحرم فِيَها احلالل، وأحلل فِيَها احلرام، ولقد قتل

 .(7)«فطرتكم يِف يوم صومكم وصومتكم يِف يوم فطركم

مل يأمر بقتل زنديق فيقول:  هارون الرشيد، فهذا املهديتتبعهم من بعد  استمرَّ كام 

عنقي يا أمري املؤمنني؟ قال: أريح العباد منك، قال: فأين أنت من ألف حديث  ترضب

وضعتها عىل رسول اهلل  كلها ما فيها حرف نطق به رسول اهلل ، قال: فأين أنت يا عدو اهلل من 

                                                 
 .1/195املقريزي: املواعظ واالعتبار  (1)

 .53هاملتون جب: دراسات يف حضارة اإلسالم ص (2)

 .15املاوردي: األحكام السلطانية ص (3)

 .196البريوين: حتقيق ما للهند من مقولة ص (4)

 .1/96البالذري: أنساب األرشاف  (5)

 .1/51ابن حجر: لسان امليزان  (6)

 .5/155ابن اجلوزي: املنتظم  (7)
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 .(1)«اا حرفا ينخالهنا فيخرجاهنا حرفا  املباركبن  وعبد اهلل، الفزاري إسحاقأيب 

ا )وزارة( ملتابعة حتى لقد أنشأ ديوانا  ؛كان هو األقوى يف مقاومة الزنادقة املهديغري أن 

الذي عرف  الَكْلوذاين عمر، وَكلَّف به هـ(163هذا امللف يف سائر أنحاء الدولة اإلسالمية )

واستطاع هبذا إجهاض وإهناء العديد من املفاسد الذائعة بالرتويج  ،«صاحب الزنادقة» باسم

بن  عيسىبن  حممدتوالها  هـ(165) الكلوذاين يِفَ وُ تُ ولوضع األحاديث، وملا  لدين الفرس

ونزل بحلب استدعى من هبذه األنحاء من  يف غزوة إىل الروم املهدي، وحني خرج (2)محدويه

االزنادقة فقتل منهم  يف  املهدي، وصارت مواجهة الزنادقة من مناقب (3)ومزق كتبهم كثريا

 التاريخ.

ث يف العقائد واألخالق والطب واحلالل آالفا من األحادي دس هؤالء الزنادقةلقد 

عىل ، وأشاعوا املجون واإلباحية يف شعر فاضح فاض بالغزل يف اخلمر والنساء، و(4)واحلرام

يسارع إىل قتل الزنادقة بل كان يستتيبهم، فإن تاب الزنديق  املهديهذا فلم يكن  الرغم من

خون ممن استتاهبم أنه سيعود إىل ما كان عليه، وذكر املؤرِ يقوم لديه دليل عىل  أن إالَّ  تركه،

 جمالدبن  وإسامعيل -حاتمبن  روح البرصةابن وايل - حاتمبن  روحبن  فتابوا: داود

 .(5)طيفوربن  وحممد كيامل أيوبأيب بن  وحممد

 فـارسالـذي كـان يـروج ألديـان  عبـد القـدوسبن  صالح املهديومن أشهر من قتلهم 

واألخبار والتـاريخ وقـد كـان غزيـر املعرفـة ولـه شـعر وأفكارهم عرب ما يقصه من احلكايات 

 دمشـقفحـاول القـبض عليـه لكنـه هـرب واختفـى يف  املهدي، وقد بلغ أمره (6)بديع مشهور

                                                 
 .3/123ابن عساكر: تاريخ دمشق  (1)

 .5/293، وابن اجلوزي: املنتظم 1/552الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/565الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .112د. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ص (4)

 .5/353، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 1/539ي: تاريخ الطربي الطرب (5)

 بن عبد القدوس: من أشهر األبيات لصالح (6)

 هـــما يبلغ اجلاهل من نفس  ما يبلغ العدو من جاهل

 ا:وله أيضا 

 هـــفارسل حكيام َواَل توص  إِذا كنت يِف َحاَجة ُمْرسال

ياما َواَل تعصاــَفَش   َوإِن َباب َأمر َعَلْيك التوى
 هـــور َحلِ

 ا:وله أيضا 

 إذا كنت تبنيه وغريك هيدم  متى يبلغ البنيان يوما متامه
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شـعر تطعـن يف عـرض  -فوق ترويج دين الفـرس-حتى اكتشف أمره فقبض عليه، وكان له 

ها س، وألف كتابا (1) ملسو هيلع هللا ىلص النبي كتاب َوَضْعُته من قرأه يشك  فـيام قـد » ووصفه بأنه« الشكوك» امَّ

وابـن  ، وجيعلـه ابـن قتيبـة(2)«كان حتى يتوهم أنه مل يكن، وفيام مل يكن حتى يظن أنـه قـد كـان

  الــذهبيه ، ويصــف(3)ضــمن الــدهريني وممــن يضــعون احلــديث -ومهــا مــن املتقــدمني- دريــد

مشـهورين بالزندقـة » ضـمن جمموعـة ، ويضـعه ابـن حجـر(4)«صاحب الفلسـفة والزندقـة»بـ

 يف ذلك الزمن. (5)«والتهاون بأمر الدين

وكانت هلم  عبد القدوسبن  صالحالشاعر املشهور، وهو صديق  بردبن  بشارومنهم 

جمالس مع آخرين من خمتلفي األديان واملذاهب املنحرفة، وكانوا يتبادلون قول الشعر 

أبياتك هذه يا فالن أحسن من سورة كذا » :ا بقولهوكان بشار هذا يعلق أحيانا  ،واألخبار

ا- ، ويف شعره كثري من الزندقة بمعناها الديني وكثري(6)«وكذا املجون والفجور  من -أيضا

 : يف تعظيم النار معبودة املجوس (7)واإلباحية، فمن هذا ما ُنِسب إليه

 ارـــــــــفتبينوا يا معرش الفج  آدمُس أفضُل من أبيكم ــإبلي

 ارِ ــوالطني ال يسمو سمو الن  اُر عنرصه وآدم طينةــــــــــالن

 (8)والناُر معبودٌة مذ كانت النار  الناُر مرشقةٌ األرُض مظلمٌة و

ألنه مل يقاتلهم عىل  عيل، وتكفري اعلي  وورد عنه القول بتكفري الصحابة ألهنم مل يبايعوا 

                                                 
 ا:وله أيضا 

 من يزرع الشوك ال حيصد به ِعنَبا إذا َوَتْرَت امرأا فاحذر عداوته

أل به شعره من احلكمة وكثري من أصحاب الكتب يبدو من كالمهم عنه تعاطٌف معه ويودون أنه يكون مظلوما ولعل ذلك ملا امت

( عن رؤيته يف منام ضاحكا مستبرشا 92والزهد واملعاين الرائقة وتشيع يف كتب الرجال رواية عن ابن املعتز )طبقات الشعراء ص

 وقد غفر اهلل له وبرأه مما رمي به من الزندقة.

 .91، 59ابن املعتز: طبقات الشعراء ص (1)

 .1/266ن خلكان: وفيات األعيان ، واب39ابن اجلوزي: تلبيس إبليس ص (2)

 .511، وابن دريد: االشتقاق ص111ابن قتيبة: تأويل خمتلف احلديث ص (3)

 .3/113الذهبي: ميزان االعتدال  (4)

 .3/133ابن حجر: لسان امليزان  (5)

 .13/59الصفدي: الوايف بالوفيات  (6)

مجع ديوان بشار وأفاض فيه رشحا وحتقيقا وتعليقا أن يكون هذا الشعر بن عاشور الذي  وال ُيِقرَّ األستاذ العالمة حممد الطاهر (7)

وال إخاله صحيح النسبة إليه، وإنام وضعه أعداؤه ليشيع بني العامة، والعامة ال يتبرصون يف البحث »صحيح النسبة إليه وقال: 

 .وما بعدها( 1/21بن برد  نديقا )ديوان بشار(، ويف العموم فاألستاذ ال يقر أن بشارا كان ز1/35بن برد  )ديوان بشار« والتبني

 .1/35بن برد  بن برد: ديوان بشار بشار  (8)
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 يف األصفهاين. كام أورد أبو الفرج (1)أن مل يبايعوه، والقول بعودة األموات إىل احلياة

 ويعتذر عن ذلك بالقول: ا يف أنه مل يكن يصيل اجلامعةأخبارا « األغاين»

 ضحكة أهل الصالة إن شهدوا  وإنني يف الصالة أحرضها

 جدواــــوارفع الرأس إن هم س  أقعُد يف الصالة إذا ركعوا

 (2)ددُ ــــــــــسلم كم كان ذلك الع  ُت أدري إذا إمامهمـــولس

كنا نكون عنده، » مل يكن يصيل وال يف البيت، فذكر عن بعض أصحابه قوهلم ثم أورد أنه

حتى ننظر هل يقوم يصيل، فكنا نعود  افإذا حرضت الصالة قمنا إليها، وجعلنا عىل ثيابه ترابا 

 ، بل وذكر أن صديقه وشبيهه يف املجون محاد عجرد قال عنه:(3)«والرتاب بحاله وما صىل

ال حيتج هبا وال ُيعتمد  -كام هو معروف-، عىل أن أخبار األغاين (4)«ماينأعلم بالزندقة من »

 عليها يف التحقيق التارخيي، عىل أن الثابت يف شعر بشار التطرف يف اإلباحية والفجور.

خفى منه فأراد أن يت املهديتفيد أنه كان سكرانا فمر به  -(5)املشهورة-ورواية قتله 

عن هذا الذي يؤذن يف غري وقت  املهديفصدح باألذان، ومل يكن هذا وقت صالة، فسأل 

اوكان قبل ذلك قد هناه -الصالة، فجيء به فأمر بعقابه وجلده  وأغلظ له أن ينتهي عن  كثريا

 .(6)هـ(165فامت من رضب السياط ) -إباحية شعره فلم ينتهِ 

ه هذا من رجال الدولة، وهذا من دالئل صدق ومل َينُْج من القتل حتى من ثبت علي

كان  املهدي. ولوال أن (7)عبيد اهللبن  حممديف محلته عىل الزندقة، فقد قتل ابن وزيره  املهدي

قد أقسم أال يقتل هاشميا يف إطار إصالح عالقاته مع العلويني لقتل من ُرِمي بالزندقة منهم 

 عيلبن  بقتلهم، فامت أحد أوالد داود إال أنه حبس من ثبت عليه هذا ثم أوىص ولده اهلادي
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حتى توىل اهلادي  -عبد املطلببن  من ساللة احلارث- الفضلبن  يعقوبيف السجن وبقي 

 .(1)فقتله إنفاذا لوصية أبيه

بزنديق،  ءىجإذ  هي ما أودعه يف وصيته البنه اهلادي مع الزنادقة املهديوخالصة جتربة 

يعني - ةيا بني إن صار لك هذا األمر فتجرد هلذه العصاب» فلم يتب: املهديفاستتابه 

فإهنا فرقة تدعو الناس إىل ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد يف الدنيا  -ماينأصحاب 

وام حترجا وحتوبا والعمل لآلخرة ثم خترجها إىل حتريم اللحم ومس املاء الطهور وترك قتل اهل

ثم خترجها من هذه إىل عبادة اثنني أحدمها النور واآلخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح 

األخوات والبنات واالغتسال بالبول ورسقة األطفال من الطرق لتنقذهم من ضالل الظلمة 

 .(2)«له رشيكإىل هداية النور فارفع فيها اخلشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها إىل اهلل ال 

إنام ألهنم خطر عىل احلكم والدولة ال  بعض الباحثني جيعل محلة السلطة عىل الزنادقة

وإذا كنا نذكر هلم فضل » الذي يقول: مصطفى السباعي. دملعنى احلرص عىل الدين، منهم 

فإننا ال ننكر أن من الدوافع التي محلتهم عىل تعقبهم للزنادقة الذين أفسدوا دين اإلسالم، 

تعقبهم بالقتل، هو أهنم كانوا خارجني عىل حكمهم بدليل أننا مل نرهم فعلوا بالكذابني 

والوضاعني الذين تقربوا إليهم بالكذب عىل رسول اهلل إرضاءا ألهوائهم، ُعرش ما فعلوه مع 

 أنه ال ُيَسلَّم هبذا؛ فكثري من ، وربام كان بعض هذا حق إال(3)«اخلارجني عىل حكمهم

ا ملطاردة السلطة، ا كافيا الروايات التي بني أيدينا تفيد بأن الدافع الديني وحده كان سببا 

القدوس وغريهم نامذج لقوم مل  عبدبن  وصالح عبيد اهللالوزير أيب بن  وحممد بردبن  بشارف

 ا عىل السلطة.يكونوا خطرا 

 اجلهاد حركة

عىل منهج أبيه يف حتصني املدن والثغور احلدودية الربية والبحرية، يقول  املهديسار 

حصون السواحل ومدهنا فعمرها وحصنها وبنى ما  تتبع أبو جعفر املنصورملا وىل » :البالذري

استتم ما كان بقى  يمدن الثغور، ثم ملا استخلف املهداحتاج إىل البناء منها، وفعل مثل ذلك ب

                                                 
 .5/319، وابن اجلوزي: املنتظم 1/595الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/612الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .116مي صد. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسال (3)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

371 

 . (1)«من املدن واحلصون وزاد يف شحنها

حيث ما تنفك الصوائف تنطلق من  ،كان اجلهاد متجها بصورة عامة إىل بالد الروم

 الثغور، عىل أنه وإن مل حتدث فتوح واسعة أو ُتَضمَّ مدن كبرية إىل بالد اإلسالم بصورة دائمة

االنتصارات كانت كبرية كثرت فيها الغنائم واألرسى، وكانت الثغور هي نفسها عند أنَّ  إالَّ 

 .(2)جبال طوروس

هو إرصاره عىل هيبة املسلمني يف  املهديمن تتبع حركة اجلهاد يف عهد  وأكرب ما يظهر

، فكان صاحب أكرب احلشود وأقواها، وهو أول من وصلت جيوشه من قلوب الروم

 .القسطنطينيةإىل خليج  العباسيني

 املهديهـ( حيث جهز 159) املهديوقد بدأت حركة اجلهاد منذ العام الثاين خلالفة 

وجعل يف اجليش جمموعة من القادة اخلراسانيني، ووصل  ،حممدبن  العباسا بقيادة جيشا 

، وفتحوا مدينة أو أكثر ثم عادوا ساملني مل أنقرةحتى  توغل اجليش اإلسالمي يف أرض الروم

لكيال يظن الروم أن  املهديها كانت رسالة قوية مع بداية عهد . ولعلَّ (3)ُيصب منهم أحد

 الرجل القوي قد مات ومل خيلفه مثله.

 اهلندإىل  ليج واملحيط اهلنديا عرب اخلا كبريا هـ( أرسل جيشا 159)ذاته كذلك ويف العام 

أن املسلمني  عىل الرغم منهـ( بعد حصار يومني وجهاد أيام مل َتُطل، و161) فتح مدينة باربد

بحر ن األجواء مل تسمح بعودة ساملة إذ ظل الفإ ؛مل خيرسوا يف القتال سوى بضعة وعرشين

، ثم انترش بينهم وباء فامت منهم ألف، ثم ملا هدأ اهلندمما أجربهم عىل البقاء يف أرض  ؛اعاصفا 

اوا يف العودة تعرضوا لعاصفة أخرى فقدوا بسببها ءالبحر وبد منهم قبل أن يعود باقيهم  كثريا

 .(4)البرصةإىل 

مها برية وهي الصائفة بقيادة احدإـ( ه161ونفذ املسلمون غزوتني يف العام التايل )

 العبيس ولكنه أساء التقدير يف استطالع أحوال العدو فكان هجومه عىل الروم الوليدبن  ثاممة

                                                 
 .1/193البالذري: فتوح البلدان  (1)

 .5/112حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)

 .1/515، والطربي: تاريخ الطربي 126بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

 .555، 1/515الطربي: تاريخ الطربي  (4)



 العباســيون األقوياء   

 

372 

اخلثعمي يف  العباسبن  سيئا أصيب فيه عدد من املسلمني، واألخرى بحرية بقيادة الغمر

 .(1)، ومل تقع مواجهاتالبحر املتوسط

هـ( حيث استعد الروم 161كانت عام ) والروماملواجهة األوىل الكبرية بني املسلمني 

ملا كان  الوصول إىل هدفه دابق الوليدبن  لقتال املسلمني يف الصائفة التالية فلم يستطع ثاممة

كان عىل رأس  عليه الروم من االستعداد، ومل يكتف الروم هبذا بل إن البطريرك ميخائيل

ثم فعل مثل  ،وأوقع بأهلها ،حرثتا عقبةجيش عزم عىل مبادلة هجوم املسلمني فهاجم بلدة 

التي كان فيها فرقة من  مرعشثم هاجم  ،نزران فقتل وسبى وحرقها بالنارهذا يف قرية ع

جيش املسلمني فجرى قتال انتهى بتعادل إذ مل يستطع أحد الطرفني هزيمة اآلخر، فبدأ 

بن  ميخائيل يف االنسحاب والعودة إىل أرض الروم، ويف ذلك الوقت كان قائد الصائفة ثاممة

 حكمةبن  لته هذه األخبار فأخرج فرقة من جيشه لتطادر ميخائيل بقيادة ماللةقد وص الوليد

ا إىل دياره وإن مل يكن حقق ميخائيل منترصا  هذا األخري هزم وأصيب يف القتال، فعادأنَّ  إالَّ 

 .(2)نتائج حربية ذات بال

هـ( يف ثالثني 162قويا بجيش كبري، فخرج املسلمون )ِمْثُل هذا اهلجوم استدعى حشدا 

، ومثل هذا قحطبةبن  احلسنألف مقاتل بخالف املتطوعني يقودهم أحد كبار القادة وهو 

ادمر فيها  اجليش مل يكن للروم أن يقفوا أمامه فشن محلة تأديبية عىل بالد الروم معاقل من  كثريا

ا منهم، ووصلت إحدى رساياه إىل ا كبريا الروم وخرب مواردهم االقتصادية، وأرس عددا 

حصون الروم ومعاقلهم، وكانت غزوة كبرية هائلة حتى إن الروم رسموا  ، وهي أهم  عمورية

 احلسنثم إن جيش  -(3)البالذري يرصح كام-عىل جدران كنائسهم  قحطبةبن  احلسنصور 

بن  يزيدمل يكن هو اجليش الوحيد فثمة جيش آخر دخل بالد الروم من جهة أخرى يقوده 

افغنم وسلم وفتح ثالثة حصون وأرس  أسيد السلمي  .(4)من الروم كثريا

هـ( حشده األكرب وأرسل يستدعي اجلنود من 163يف العام التايل ) املهديثم حشد 
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وهي قيادة - هارون الرشيدوغريها لغزوة صائفة كبرية، وضع عىل قيادهتا ابنه  خراسان

 هذا القادة ويعاونه يف -رسمية شكلية، فالرشيد وقتها كان يف نحو اخلامسة عرشة من عمره

 املهديوحاجب  قحطبةبن  احلسنالكبار ورجال الدولة مثل القائد العسكري الفذ 

الذي توىل ميزانية  خالدبن  حييىوابنه  برمكبن  خالدورجل الدولة املقرب  يونسبن  الربيع

، وخرج عيلبن  صالحبن  وعبد امللك موسىبن  عيسىمثل  اجليش، ووجوه البيت العبايس

 .(1)دعهم هناك، فوحلببنفسه مع اجليش حتى  املهدي

وكانت الغزوة من أكرب الغزوات وأنجحها، فتحت فيها حصون كثرية ومعاقل قوية 

ا( بعد حصار ثامنية وثالثني )أو صاملو« ساملو» ، أبرزها قلعةللروم حتى استسلم أهلها،  يوما

ملا كان له من  برمكبن  خالدوبرز يف هذه الغزوة اسم وكانت الغنائم غزيرة وأمواهلا جزيلة، 

 .(2)بيت املقدسيف تلك الفرتة  املهدياجليش ظافرا، وزار  دور جليل ومهارة، ثم عاد

بوالية اجلناح الغريب من الدولة:  هارون الرشيدالبنه  املهديومنذ هذه الغزوة عهد 

وعىل رسائله  موسىبن  وجعل كاتبه عىل اخلراج ثابت وأرمينية كله وأذربيجان املغرب

، وهذا نوع من التدريب عىل احلكم ومعرفة رجال الدولة (3)رمكببن  خالدبن  حييى

 يدير أمور هذه املناطق بنفسه. الرشيدا مل يكن والتمرس عىل اإلدارة، فعملي  

ة القادمة دون أن يفكروا هم ملواجهة الغزو انقلب الوضع يف العام التايل إذ استعد الروم

هـ( 161احلميد يستعد لغزو الروم ) عبدبن  يف التوغل يف أرض املسلمني، وكان عبد الكبري

ا، يقودهم اثنان من البطاركة، فرتاجع فوجد نفسه أمام جيش رومي عرمرم يف نحو تسعني ألفا 

حتى كاد أن  ؛اا شديدغضبا  املهديعن الغزو، وهو ما أغضب  عادعبد احلميد ومل يقاتل، وابن 

 .(4)يقتله عقوبة له عىل هذا االنسحاب، ثم ُروجع يف هذا القرار فاكتفى بحبسه يف سجن املطبق

)مجادى اآلخرة  حشد العدد الكبري واخلروج بجيش عظيم إىل الروم املهديفكرر 

ا أعظم من هـ( لئال يظن الروم أن هبم ضعفا أو أهنم سيتوقفون عن الغزو، أخرج جيشا 165
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، ا( جنديا 95393ا، وحددته بعض الروايات بـ )السابق، تعداده أكثر من مخسة وتسعني ألفا 

ومخسني( دينارا،  امئةا وأربع= مائة وثالثة تسعون ألفا  193151وكانت امليزانية املرصودة )

 .(1)ا وأربعامئة ألف وثامنامئة( درهم= واحد وعرشين مليونا  21111511باإلضافة إىل )

ومل يقف له يشء، فاهنزم أمام املسلمني جيش الروم الذي  وتوغل اجليش يف بالد الروم

 مزيد الشيباينبن  يزيدمع قائد اجليش املسلم  بعد مبارزة له« القوامسة (2)قومس» قاده نقيظا

ُأْثِخن فيها باجلراح، ثم تقدم اجليش وفتح يف بالد الروم، وهزم من التقاهم من اجليوش، 

غل خطري غري مسبوق منذ )بحر مرمرة(، وهو تو القسطنطينيةوتوغل حتى وصل إىل خليج 

 ،()أغسطة مرباطورة الروم إيرينيإبدأت الدولة العباسية، فارتاع البيزنطيون وسارعت 

، سارعت فبذلت الصلح، وجرى االتفاق ليونوالتي كانت وصية عىل ولدها بعد رحيل أبيه 

  عىل رشوط هي:

  ألن اجليش كان قد توغل يف طرق غري مأهولة، ربام -أن تتوىل عودة اجليش بأمان

فتمدهم بأدالء الطريق وتوفر الكفاء االقتصادي له  -ليحقق املفاجأة أو لرضورات أخرى

 أثناء العودة.

   ا.دفع سبعني ألف دينار سنوي 

 .دفع مقادير أخرى من الذهب والفضة وغريها 

 ني لدى الرومإطالق األرسى املسلم. 

لتوقيع اتفاق اهلدنة لثالث سنوات هبذه  املهديإىل  الرشيدمع  وذهب رسول من الروم

ة ومعه الروم حيملون اجلزية يف أهبة عظيم بغدادهـ( فدخل 166اجليش )املحرم  الرشوط، وعاد

 121من الذهب وغريه، بخالف أكثر من مخسة آالف وستامئة أسري، وغنائم هائلة بلغت أكثر من 

ألف رأس من الدواب واملاشية واألغنام واألبقار، مما كان له أثر يف ازدهار االقتصاد وانخفاض 

ا رهم، وبيع عرشون سيفا األسعار حتى بيع البغل بأقل من عرشة دراهم والدرع بأقل من د

 هذا النرص يف مدح للرشيد قال فيه: حفصة أيببن  مروانبدرهم. وسجل الشاعر 
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 إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها  مسندا الروم أطفت بقسطنطينية

 اـــيل قدورهــــــبجزيتها واحلرب تغ  اـــــأتتك ملوكه وما رمتها حتى

 موسىوأخذ له والده البيعة من بعد أخيه  ،«الرشيد» بـ هارونوبعد هذه الغزوة لقب 

 .(1) هـ(166) اهلادي

مل يصل جهاد يف ، و(2)«خامتة احلمالت العربية عىل البسفور» وكانت هذه احلملة هي

 رجال الدولة العثامنية. هذه املناطق إال ما كان بعد قرون عىل أيدي األتراك

هـ( وكان يف هذا العام األخري 163)هـ( و166) اق توقفت غزوات الروموطبقا لالتف

 .(3)الضحاك بن وتواله عبد احلميد والرومفداء ثاٍن لألرسى بني املسلمني 

هـ( بعد سنتني 165االتفاق الذي كان بينهم وبني املسلمني )رمضان  ثم نقض الروم

خني أن سوء األحوال االقتصادية لدى البيزنطيني واحتياج وثالثة أشهر، ويرى بعض املؤرِ 

تساب شعبية دفعها إىل رفع الكثري من الرضائب عن الناس ومنح الك ة إيرينياإلمرباطور

امتيازات كبرية لألديرة والرهبان، وكان تعويض هذا النقص من االمتناع عن دفع اجلزية، 

ف منهولعلَّ  ها قدرت أن املسلمني لن يردوا بام ُيتخوَّ
، فكان الرد اإلسالمي أن خرجت فرقة (4)

 .(5)«فغنموا وظفروا» جالت وصالت يف أرض الروم الفراتية اجلزيرةمن 

 دافعا لتحرك جيش الروم تاهـ( مع اهلزيمة السابقة كان169) املهديوال ريب أن وفاة 

ة بحيث أوكان نحو عرشة آالف فدخل إىل بالد املسلمني من درب احلدث، وكانت مفاج

، حييىبن  ب من أمامهم الوايل واجلند وأهل األسواق، فتحركت الصائفة بقيادة معيوفهر

 .(6)وخرجوا بغنائم وافرة وأرسى كثريين أشنة وتوغل يف أرض الروم حتى بلغوا مدينة

 الا فضـ ولقد كانت الدولة البيزنطية يف هذا الوقت يف حال بـائس، فـاإلمرباطورة إيرينـي

                                                 
 .531، 1/532الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .165صمود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس د. حسن أمحد حم (2)

 .129بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

وما  2/613(. 21د. حممد نارص امللحم: العالقات السياسية بني الدولة العباسية والدولة البيزنطية، جملة جامعة أم القرى، العدد ) (4)

 .225ية صبعدها، وهو ينقل عن: الباز العريني: الدولة البيزنط

 .1/552الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .1/613الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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ـا- عام تواجهه من املسلمني، جترأ عليها البلغـار، ومتكنـوا مـن االنتصـار عـىل جيوشـها  -أيضا

هم، فلقــد كانــت إيرينــي  إىل جانــب اخلطــر -دون أن تســتطيع القيــام بعمــل إجيــايب ضــد 

السادس( بعد أن بلـغ  تعاين من االضطرابات الداخلية، فقد بدأ ابنها )قسطنطني -اإلسالمي

ودخل معها يف رصاع رهيب، وساندته بعـض العنـارص الكارهـة  سن  الرشد يطالب بالعرش

األم  .(1)( يف الغرببا)أكرب ملوك أور شارملانأن تواجه أطامع  ه، كام كان عليها أيضا

جهاده يف اجلناح الرشقي من الدولة، وكان اجلناح هادئا  املهديزمن بقي يف أمر اجلهاد يف 

 اهلادي موسىإال مرة واحدة حيث وجه ابنه  املهدي، فلم يغز باملقارنة بالوضع عىل جبهة الروم

ويتزعمهم ونداد  طربستانيف  لقتال الديلم ،«ثلهمل ُيَر م» عىل رأس جيش كثيف ُوِصف أنه هـ(163)

، ثم يف العام (2)بقيادة احلصار مزيد الشيباينبن  يزيدالقائد الكبري  ورشوين، وكلف اهلادي هرمز

 .طربستاناحلريش إىل  سعيدا يقوده ا من أربعني ألفا أرسل جيشا  هـ(165التايل )

 املهدي مع وقفة

، وهو يف الثالثة واألربعني من عمره، بعد خالفة دامت هـ(169)املحرم  املهدي يِفَ وُ تُ 

ليخلع ابنه  جرجانا إىل حني كان متوجها  (3)، وكانت وفاته يف ماسبذاناعرش سنوات وشهر

 .من والية العهد ويوليه للرشيد اهلادي

وقد اختلفت الروايات يف موته، فبعضها يشري إىل إصابته إصابة قاتلة أثناء صيده لغزال، 

سمومة وكان املقصود هبا إحدى جواريه، وبعضها ا أو فاكهة موبعضها يشري إىل أنه أكل لبنا 

 .(4)يرصح أن الوفاة طبيعية

كريام » أو بعبارة املسعودي:، (5)املنصوروحتت حزم  العباسفوق لني أيب  املهديكان 

حبيبا، بذوال لألموال، حسن العفو، كريم الظفر، ال يدخله غفلة عند خموفة، وال يتكل يف 

 .(6)«ىل غري ثقة، وصوال ألرحامه، برا بأهله، فيه لني جانباألمور ع

                                                 
 .115، 111د. حممود عمران: معامل تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية ص (1)

 .1/551الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 وهي إىل الرشق من بغداد. (3)

 .551، 1/553الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .135د: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس صد. حسن أمحد حممو (5)

 .293املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (6)
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 أبرز صفاته:كانت و

ده له أبوه  املهديع لقد متتَّ  جتاوزت الدولة مرحلة  املنصور، ففي عهد املنصوربام كان َمهَّ

قد  املنصوران القلق واالضطراب ودخلت يف مرحلة القوة والتمكن والرسوخ، ولئن ك

ورث الثمرة  املهديوصل إىل هذا عرب كثري من اخلصومات واملعارك والعداوات فإن 

ناضجة، وكان من حسن سياسته أن سعى يف إصالح اخلصومات والعداوات املاضية، فبدأ 

بنت عمرو  رقية املدينةتزوج من » عهده بإطالق من يف السجون، ويف العام التايل حني حجَّ 

 .(1)ا منهم وأكرمهما خاص  ، واستخلص لنفسه حرسا العثامنية

اوتألف باإلنفاق الكثري قلوب األصدقاء واألعداء  ، بل كان يتألف قلوب العامة مجيعا

دخل عليه ومعه نعل فقال:  الا ويسرتضيهم، وله يف هذا مواقف عديدة من أشهرها أن رج

لها ووضعها عىل عينيه وأمر بَّ لك فقال: هاهتا فناوله إياها، فقد أهديتها هذه نعل رسول اهلل  ق

مل ير هذا  ملسو هيلع هللا ىلص: واهلل إين ألعلم أن رسول اهلل املهديله بعرشة آالف درهم، فلام انرصف، قال 

 عن أن يلبسها ولكن لو رددته لذهب يقول للناس: أهديت إليه نعل رسول اهلل  الا النعل، فض

، فُتصدقه الناس، ألن العامة متيل إىل أمثاهلا، ومن شأهنم نرص الضعيف عىل القوى فردَّها عىلَّ 

 وإن كان ظاملاا، فاشرتينا لسانه بعرشة آالف درهم ورأينا هذا أرجح وأصلح..

لقد كان يعفو عن ؛ حتى وكان كثري العفو واحللم، وورد عنه يف ذلك روايات كثرية

نب بل ويكافئه بجزيل املكافأة رشط أن يتوب، وورد من سامحته أن أعرابيا أدركه وقد املذ

 أوشك عىل أن يصيل بالناس فقال له: يا أمري املؤمنني ُمر هؤالء فلينتظروين حتى أتوضأ 

ه هذا يف املحراب مل ُيَكرِب حتى قيل ل املهديفأمرهم بانتظاره، ووقف  -يعني املؤذنني-

، فتعجب الناس من سامحة أخالقه.ألا  عرايب قد جاء. فَكربَّ

عىل أحد قادته، ومل يكن هذا أول عتاب بينهام، قال له: إىل متى  املهديوحني غضب 

يسء ويبقيك اهلل فتعفو عنا فكررها عليه مرات فاستحيا منه نإىل أبد  :وأعفو قال تذنب إيلَّ 

                                                 
 .11/111ابن كثري: البداية والنهاية  (1)
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 .(1)وريض عنه

يصيل يف هبو له يف ليلة مقمرة فام أدري أهو  املهديقال: رأيت  يونسبن  روى حاجبه الربيعو

يْتُْم أَْن ُتْفِسُدوا يِف ﴿ :أحسن أم البهو أم القمر أم ثيابه؟ قال: فقرأ هذه اآلية َفَهْل َعَسيْتُْم إِْن َتَولَّ

لبيك  :قلت .يا ربيع :فقال ،فتم صالته والتفت إيلَّ  :قال [22]حممد:  ﴾َقِطُعوا أَْرَحاَمُكمْ اأْلَْرِض َوتُ 

؟ أو موسى؟ ابنه موسىلت: من وقام إىل صالته. قال: فق .بموسى عيلَّ  :قال .يا أمري املؤمنني

بن  موسىا عندي، قال: فجعلت أفكر، قال: فقلت: ما هو إال ؟ وكان حمبوسا جعفربن  موسى

َفَهْل َعَسيْتُْم إِْن ﴿ :إين قرأت هذه اآلية موسى، قال: فأحرضته، قال: فقطع صالته وقال: يا جعفر

يْتُْم أَْن ُتْفِسُدوا يِف  فخفت أن أكون قد قطعت رمحك  ,[22]حممد:  ﴾ اأْلَْرِض َوُتَقِطُعوا أَْرَحاَمُكمْ َتَولَّ

 .(2)، قال: فقال: نعم فوثق له وخالهعيلَّ فَوِثق يل أنك ال خترج 

 الا ا وعدوأحسنهم إيامنا  العباسمن خيار خلفاء بني  املهدي: كان ابن تيميةقال 

 .(3)اوجودا 

وكان يستدعي القضاة للجلوس معه لتكون ، (4)جيلس للمظامل بنفسه املهديلقد كان 

ومل يكن يمتنع عنه من أراد ، (5)هيبتهم يف نفسه وحياؤه منهم من دوافع ورعه ودقته يف احلكم

للمهدي  الا و من وكالئه، ومن أمثلة هذا ذلك الرجل الذي اشتكى وكيالتظلم منه هو نفسه أ

وأعطيته رقعة مكتوبة  ،ا صاحب املظامل فتظلمت منهفأتيُت سالما » غضبه ضيعته، يقول:

فقال  :قال القايضوعافية  وابن عالثة حممدبن  العباسوعنده عمه  املهديفأوصل الرقعة إىل 

 :قال ؟فرتض بأحد هذين :قال .ظلمتني :قلت ؟ما تقول :فدنوت فقال .ادنه :املهديله 

أصلح اهلل  :قلت .تكلم :قال .فدنوت منه حتى التزقت بالفراش .فادن مني :قال .نعم :قلت

ضيعتي ويف  :قال ؟تقول يا أمري املؤمننيما  :فقال القايض .القايض إنه ظلمني يف ضيعتي هذا

 :قال ؟أصلح اهلل القايض سله صارت الضيعة إليه قبل اخلالفة أو بعدها :قلت :قال .يدي

                                                 
 .1/555الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/555الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/21ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (3)

 .1/555الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .136الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص ابن (5)
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قد  :قال .فأطلقها له :قال .بعد اخلالفة صارت إيلَّ  :قال ؟ما تقول يا أمري املؤمنني :فسأله

من عرشين ألف  ذا املجلس أحب إيلَّ واهلل يا أمري املؤمنني ل :حممدبن  العباسفقال  .فعلت

 .(1)ألف درهم

ا، ولقد عاتبه مرة ا أو جاها ومن عدله توليته األكفأ للوالية وتقديمه عىل من هو أعىل منه نسبا 

يف إكثاره من تولية املوايل يف الواليات واملناصب حتى لقد خيش عبد  عيلبن  عم جده عبد الصمد

يا أبا » :املهديا لتغري قلوب أهل الدعوة العباسية من اخلراسانيني، فقال د أن يكون هذا دافعا الصم

وليس أحد جيتمع يل فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى  ،إن املوايل يستحقون ذلك حممد

يكفيها ال يرفع نفسه عن ف ،ثم يقول من ذلك املجلس فأستكفيه سياسة دابتي ،حتك ركبته ركبتي

ابن دولتك  :ولو أردت هذا من غريهم لقال ،ذلك إال موايل هؤالء فإهنم ال يتعاظمهم ذلك

 .(2)«وابن من سبق إىل بيعتك ال أدفعه عن ذلك ،واملتقدم يف دعوتك

ا املهدياستدعى  ا عىل محار فدنا من بساط ، فجاء إليه راكبا (3)بشري املريبن  صالح يوما

 - وهارون الرشيد اهلادي موسىوليي العهد من بعده  -اخلليفة وهو راكب فأمر اخلليفة ابنيه 

لقد خبت ىل نفسه فقال: ع صالحأن يقوما إليه لينزاله عن دابته، فابتدراه فأنزاله، فأقبل 

 صدع باحلق يف هذا اليوم، ويف هذا املقام.أوخرست إن أنا داهنت ومل 

فوعظه موعظة بليغة حتى أبكاه، ثم قال له: اعلم أن رسول اهلل   املهديثم جلس إىل 

 خصمه كان اهلل خصمه، فأعد ملخاصمة اهلل حممدكان  نْ خصم من خالفه يف أمته، ومَ 

الرصعى  أاعلم أن أبطفاستسلم للهلكة، و، وإالَّ ا تضمن لك النجاةوخماصمة رسوله حججا 

ا آخذهم علم أن اهلل قاهر فوق عباده، وأن أثبت الناس قدما اهنضة رصيع هوى بدعته، و

 بكتاب اهلل وسنة رسوله، وكالم طويل.

 نه.وأمر بكتابة ذلك الكالم يف دواوي املهديفبكى 

حتى ظننا أهنا تسوقنا إىل املحرش  املهديأصابتتا ريح يف أيام » قال: احلسنوروى وصيفه 

                                                 
 .1/556الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/553الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 من العباد والزهاد والبكائني، وكان حيرض جملسه اإلمام سفيان الثوري.  (3)
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يف  احممدا اللهم احفظ  :فخرجت أطلب أمري املؤمنني فوجدته واضعا خده عىل األرض يقول

نبي فهذه اللهم إن كنت أخذت هذا العام بذ .اللهم ال تشمت بنا أعداءنا من األمم .أمته

 .(1)فام لبثنا إال يسريا حتى انكشفت الريح وانجىل ما كنا فيه :قال .ناصيتي بني يديك

هـ(، أن ال تبقى 161ا عىل السنة، وقد مرَّ بنا أنه كتب إىل البالد )حريصا  املهديولقد كان 

 املدائن ، ففعل ذلك يف مقصورة يف مسجد مجاعة، وأن تقرص املنابر إىل مقدار منرب رسول اهلل

يف الدعوة وتأسيس  ولو كان ابن سابق وعمر أيب بكركلها، ومل يقبل يف حاشيته من يقع يف 

 .(2)يزيدبن  عبد امللكالدولة مثل أيب عون 

بن  عمرمل يكن عىل املستوى الذي يتحقق به أنه اخلليفة الصالح ك املهديوال ريب أن 

من بعده أو أمثاهلام، فلقد كانت له جمالس سمر، وورد ما يفيد أن  أو املهتدي باهلل عبد العزيز

ه وعىل السامع، وأن هذا التغري آذى وزيره يكن حيب  بطانته جرأته عىل رشب النبيد الذي مل 

الصلوات اخلمس يف املسجد اجلامع  دَ عْ بَ أَ » وأنه عاتبه يف هذا طهامنبن  داودبن  يعقوب

 .(3)ثم استقال من عمله« يرشب عندك النبيذ وتسمع السامع؟!!

 املهدي سلطة خارج

عبد كام كانت منذ عهد أبيه، وازداد فيها استقرار  املهديخارج سلطة  األندلسظلت 

إىل  األندلسضم  املهدي، وحاول األمري األموي اهلارب من العباسيني الرمحن الداخل

 مغيثبن  ضالته يف العالء املنصورمن قبل، ومثلام وجد  املنصورمثلام حاول أبوه سلطانه، 

ألنه كان طويال  «الصقلبي» املعروف بـ حبيب الفهريبن  عبد الرمحنضالته يف  املهديوجد 

 عبد الرمحن الداخلد يمن  األندلسأزرق العينني أشقر الشعر، وكلفه بالقيام بأمر انتزاع 

 وإدخاهلا يف اخلالفة العباسية.

لكن  برشلونةوايل  يقظانبن  سليامنوتراسل مع  هـ(161) األندلسعرب الصقلبي إىل 

 سليامنالذين يتزعمهم لقتال  األخري رفض التعاون معه، فانطلق الصقلبي ومعه مجوع الرببر

                                                 
 .1/553الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .559، 1/561الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/533ي: تاريخ الطربي الطرب (3)
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بجيشه واستطاع أن حيرق سفنه  عبد الرمحن الداخلإىل مدينته تدمري، فسار إليه  فُهِزم، فعاد

أتى برأسه فأغرت تلك األلف بربريا ي نْ مكافأة ألف دينار ملَ  الداخلأزمته ثم وضع  فاشتدت

 .(1)وهبذا فشلت املحاولة الثانية للعباسيني هـ(162من أتباعه فاغتاله )

مارة األموية، جانب من هذا كان بسبب فشل من بعدها يف هتديد اإل ومل يفكر العباسيون

، وجانب آخر متثل يف انشغال العباسيني عبد الرمحن الداخلاملحاولتني وما ظهر من قوة 

 هتم الواسعة بكل ما تلده من تبعات متزايدة.ابخالف

 لكن..

 (2)؟عبد الرمحن الداخلضد  شارملانمع  املهديهل تآمر 

مفاده أنه تم تدبري مؤامرة دولية كربى أعضاؤها  (3)ثمة رأي ساد عند بعض الباحثني

يف  حييى األنصاريبن  واحلسنياألعرايب  يقظانبن  وسليامن، اجلزيرةالرماحس الكتاين وايل 

 واملهديملك اإلفرنجة،  وشارملانالصقلبي،  حبيب الفهريبن  وعبد الرمحن، رسقسطة

وضمها إىل اخلالفة العباسية. وقد استند  األندلسهبدف القضاء عىل اإلمارة األموية يف 

 هؤالء الباحثون إىل:

ملك اإلفرنجة والتي كانت  وشارملان املهدياملراسالت والسفارات املتبادلة بني  -1

 رسقسطةبجيشه إىل  شارملانوبتأثريها حترك  األندلسيف  موجهة ضد األمويني

ا  .عبد الرمحن الداخل ضداألعرايب واألنصاري يف حركتهام  مساعدا

 .املهديعند اخلليفة  الجئاا بغدادهروب الرماحس الكتاين بعد فشل حركته إىل  -2

بعد معرفته - الداخلوالتي بدأها  املهديواخلليفة  الداخلاملراسالت املتبادلة بني  -3

 باملثل. املهديبرسالة شديدة اللهجة رد عليها  -باملؤامرة

                                                 
 .226د. عبد الرمحن احلجي: التاريخ األندليس ص (1)

د. خالد إسامعيل نايف احلمداين: العالقة بني أمويي األندلس واخلالفة العباسية، جملة التاريخ العريب، الرباط، منقول باختصار عن:  (2)

6/56 ،53. 

، 1935، 2يف عرصها األول مع األمويني يف األندلس، جملة املؤرخ العريب، عدد  السيد عبد العزيز سامل: سياسة الدولة العباسية (3)

؛ الدكتور عبد اجلليل عبد الرضا الراشد: 311؛ الدكتور أمحد خمتار العبادي: يف التاريخ العبايس واألندليس ص. 116بغداد، ص. 

؛ الدكتور إبراهيم ياس الدوري: عبد الرمحن 95، ص. 1969العالقات السياسية بني الدولة العباسية واألندلس، الرياض، 

 .112؛ الدكتور حسن زعني العاين: سياسة املنصور، ص. 161الداخل يف األندلس، ص. 
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ت ضد اإلمارة األموية، ال نميل إىل الرأي القائل بأن مؤامرة دولية كربى كانت قد متَّ 

 قولنا إىل ما ييل:مستندين يف 

عدم وجود روايات تارخيية تذكر هذه املؤامرة، فالرأي القائل هبا ال يستند ولو إىل  -1

 مصدر واحد.

، وشارملان املهديت بني ال يوجد دليل تارخيي ينص عىل أن مراسالت سياسية متَّ  -2

الواقع. فوجدوا أن عالقات جتارية وبعض  وإنام قال الباحثون بذلك نتيجة استقراء

 واإلفرنجة من جهة وبني األمويني السفارات كانت موجودة بني العباسيني

 .موالبيزنطيني من جهة أخرى مع وجود عداء تقليدي بينه

االا ه ليس دليبعد فشل بغدادهروب الرماحس الكتاين إىل  -3 أن  ، إذ من الطبيعي جدا

ا املهديهيرب إىل   للداخل يف سبيل تأمني حياته. باعتباره عدوا

اخلالف بني أطراف املؤامرة )الصقلبي واألعرايب( وعدم مساعدة األخري لألول  -1

 يفند وجود اتفاق مسبق بني األطراف اخلارجية.

اخلليفة املسلم ويطلب املساعدة من ملك  املهدياملعقول أن يقدم اخلليفة  ليس من -5

. ثم ما موقف املسلمني يف اخلالفة األندلسنرصاين، ويستعني به ضد املسلمني يف 

ني؟ ولو قيل إن من رعاياه املسلم املهديالعباسية من هذا العمل؟ وما موقف 

ااالت من عمله املذكور. فحتى لو تم  املهديما فائدة اخلليفة  :، نتساءلفاق كان رسيا

 األندلس شارملان، فمن يضمن له تسليم األندلسالقضاء عىل اإلمارة األموية يف 

 بعد استيالئه عليها؟

رد، ال سيام ولو كان هناك اتفاٌق دويلل متعدد األطراف، فلامذا اختلفت توقيتات التم -6

يف القضاء عليها، لقد كانت حركة  الداخلة وأن هذا االختالف هو ما سهل مهمَّ 

، وأما الرماحس فلم متض عرشة هـ(162) الداخلالصقلبي منفردة وقىض عليها 

وأما األعرايب واألنصاري يف ، أيام عىل مترده حتى فاجأه جيش األمري ففر هاربا

ثم فشل التحالف وانسحب  هـ(161) شارملاندعم  امن طلب فهام رسقسطة

 ، وانتقض ما بني األعرايب واألنصاري من تعاون.شارملان
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، من كبار شيوخ املذهب اإلبايض، وهو الذي توىل رستمبن  عبد الرمحنومؤسسها 

حني استوىل عليها  القريوان، وكذلك إبان ثورة شيخه أبو اخلطاب عبد األعىل طرابلس

، وقد استطاع اإلفالت من انالقريوعند  حفصبن  ، ثم قاتل عمرواإلباضية من الصفرية

إىل  رستمبن  عبد الرمحن، اجته املغربوأقر هبا أمر  حاتمبن  يزيدالتي قادها  املغربمعارك 

 .تاهرتيف  األوسط واستقرَّ  املغرب

منذ  املغرب، لكنه نزل عفانبن  عثامنوىل لسيدنا ، وكان مهبرامهو  عبد الرمحنوجد 

 القرن األول للهجرة.

هـ، واعتمدت املذهب اإلبايض، وعاشت هذه  161وابتدأت الدولة الرستمية يف سنة 

ب ، وكان احلكم فيها وراثيا عىل خالف مذههـ(296الدولة نحوا من قرن ونصف )حتى 

 .األقىص املغربومثلام كان احلال يف دولة بني مدرار يف  اخلوارج

 .بالد املغربوُتعد  الدولة الرستمية أول دولة مستقلة عن اخلالفة العباسية تقوم يف 

* * * 
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 يادــــــــــــــــاهل

 

، الا مجي الا ا، وكان طويا مهيبا ا وقورا ا حسنا ، وكان شاب  هـ(113) يف الِرِي  اهلادي موسىُولِد 

أبيض عىل خالف أبيه وجده، بشفته العليا تقلص، وكان قوي البأس يثب عىل الدابة وعليه 

، وهو يوصف بالشجاعة والقوة واجلرأة التي ال ختلو من (1)يسميه رحيانتيدرعان، وكان أبوه 

 .(2)رشاسة وقسوة، وهو مع ذلك حيب األدب ويطرب له مع كرم وجود وسخاء

التي  املنصورصغره، فقد حرض وفاة جده  ت قوة الشخصية وثبات القلب بارزة فيه منذوكان

 .(3)و جالس ثابت غري مضطرب وال مفزوعأفزعت الناس وأثارت فيهم االضطراب، فيام كان ه

 .(4)أصغر منه سناتوىل احلكم وعمره ثالث وعرشون سنة، ومل َيِل اخلالفة أحد 

*** 

عليه يف والية العهد، وطلب هذا  الرشيدقد عزم قبل موته عىل تقديم أخيه  املهديكان 

 املهدي، فخرج (5)لكنه امتنع ورفض بل ورضب رسول أبيه -جرجاناملقيم يف - من اهلادي

 .(6)بنفسه لينفذ هذا األمر لكنه مات يف الطريق يف ماسبذان جرجانإىل 

وهنا نرى للمرة األوىل جند اخلالفة العباسية وقد صاروا قوة يتخوف منها أهل احلكم 

الفة، وهي قوة ال تسكن حتى ُتعطى من األموال ما يرضيها وإال أثارت االضطراب واخل

ظاهر التي ستتطور فيام بعد حتى تدخل يف طور جديد يف عهد والقالقل والفوض، وهي امل

 بعد نحو نصف قرن من هذه اللحظة. املعتصماخلليفة 

حول أفضل الطرق التي  ورجال احلكم يف ماسبذان هارون الرشيدجرت مشاورات بني 

ا لألرزاق، وكان ثمة رأي يشري فيشغبون طلبا  املهديُيدار هبا األمر بحيث ال يعلم اجلند وفاة 

                                                 
 .1/612الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .2/311، ومروج الذهب 293املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (2)

 .1/515الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .35الذهب املسبوك صربيل: خالصة اإل (4)

 .1/553الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .351ابن قتيبة: املعارف ص (6)
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يف ماسبذان  املهديأشار بأن يدفن  مكيالرب خالدبن  حييى، غري أن بغدادبأن تعلن العودة إىل 

 ،املهديا من أن يتعطل الدفن بشغب اجلنود إن مل يأخذوا ما يرضيهم وعلموا بوفاة ختوفا 

، بغدادلعودة إىل باخلرب ليرسع با جرجانيف  وأشار أن خيرج رسول الربيد من فوره إىل اهلادي

، فيشغلهم هذا عن بغدادفيام ُتطلق مكافأة عاجلة للجنود فيكون مههم الرجوع ألهلهم يف 

الرأي  ، واستقرَّ بغدادحتى الوصول إىل  املهديمتابعة التفاصيل ويرصفهم عن عدم ظهور 

وا الظن قد مات ودفن بامسبذان، ومل خييب املهديعلم اجلنود أن  بغدادعىل هذه املشورة، ويف 

يطالبون  -حاجب اخلليفة- يونسبن  فيهم، فام إن علموا حتى ساروا حمتجني إىل الربيع

باألموال، وأحرقوا بعض األبواب وأخرجوا من يف السجون، ومل يسكنوا حتى أعطيت هلم 

مع  -املهديزوجة - يف ذلك الوقت اخليزران بغدادرواتب عامني، وكان الذي يدير 

 .(1)الربمكي خالدبن  وحييىحاجب اخلليفة  يونسبن  الربيع

والبيعة  املهديإىل الواليات واألنحاء بوفاة  الرشيدأرسل  ببغداداألمر  وملا استقرَّ 

 ؛بغدادا إىل قد انطلق مرسعا منذ بلغه اخلرب راجعا  اديللهادي خليفة وله وليا للعهد، وكان اهل

، (2)هـ(169صفر من  21) بغدادفقط فوصل  احتى لقد قطع املسافة بينهام يف عرشين يوما 

وال ريب أن اهلادي كان يسابق الزمن لئال يستطيع أحد من رجال القرص نقل اخلالفة إىل 

األخرية، وقد استطاع أن يصل يف الوقت املناسب، وال  هدياملعىل ما كانت رغبة  الرشيد

كان يف صاحله باملجمل فقد انشغل به رجال  بغدادريب أن ما صنعه اجلند من اضطراب يف 

 الدولة عن أمر املنافسة بني اهلادي والرشيد.

 ، وتغيب الربيعهـ(169يف الناس خطيبا، وأخذ البيعة منهم فبايعوه )املحرم املهدى قام 

احلاجب فطلبه اهلادي حتى حرض بني يديه، فعفا عنه وأحسن إليه وأقره عىل حجو بيته، 

 .ىوزاده الوزارة وواليات أخر

 أيببن  مروانوقد بدأ عهده باإلنفاق وتأليف القلوب عىل مثل سرية أبيه، فُروِي أن 

 قصيدة له منها قوله:  أنشد اهلادي حفصة

اتشابه   فام أحد يدري ألهيام الفضل  بأسه ونواله يوما

                                                 
 .591، 1/593الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .595، 1/591الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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ا معجلة أو مائة ألف تدور يف الدواوين؟ : أيام أحب إليك؟ ثالثون ألفا فقال له اهلادي

لة ومائة ألف ا معجألفا  ثالثونفقال: يا أمري املؤمنني أو أحسن من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: 

تدور بالدواوين. فقال اهلادي: أو أحسن من ذلك، نعجل اجلميع لك. فأمر له بامئة ألف 

 .(1)ا معجلةوثالثني ألفا 

 الزنادقة

اق وقتل ، فأخذ يف تتبعهم من اآلفبأبيه وعمل بوصيته يف أمر الزنادقة اقتدى اهلادي

ا- منهم طائفة كثرية، وكأبيه م -أيضا من رجال الدولة أو غريه، فقد قتل  امل يستثن مقدَّ

، وكان قد بلغه يقطنيبن  عيل، وكذلك ابنه موسىبن  كاتب يقطني باذانبن  يزيدان

بمخزن الغالل الذي تدور حوله األبقار الذين هم  الكعبةج حتى لقد َشبَّه ه باحلؤاستهزا

اج، كام قتل  ألن األخري  املهدياهلاشمي والذي كان سجينا منذ عهد  الفضلبن  يعقوباحلُجَّ

 .(2)كان قد أقسم أال يقتل هاشميا

، قال: مع الزنادقة ، وهو شاهد عيان إلحدى قصص اهلادياملزين عكاشةبن  طلبروى امل

ا، وختطى إىل ذكر رسول اهلل ، قدمنا عىل أمري املؤمنني اهلادي شهودا عىل رجل منا شتم قريشا 

كان باحلرضة عىل بابه، وأحرض الرجل  نْ ا أحرض فيه فقهاء أهل زمانه، ومَ جملسا فجلس لنا 

وأحرضنا، فشهدنا عليه بام سمعنا منه، فتغري وجه اهلادي ثم نكس رأسه ثم رفعه فقال: إين 

عبد عن أبيه عبد اهلل بن  عيل، عن أبيه عيلبن  حممد، عن أبيه املنصورسمعت أيب حُيَِدث عن أبيه 

أهانه اهلل. وأنت يا عدو اهلل مل ترض بأن أردت ذلك  قال: من أراد هوان قريش عباسبن  اهلل

 .(3)من قريش حتى ختطيت إىل ذكر رسول اهلل ، ارضبوا عنقه، فام برحنا حتى قتل

 املدينة يف علويٌّ مترٌد

وأن يستقيل من والية  بغدادأن يكون يف  عيلبن  عيسىبن  إسحاق املدينةطلب وايل 

بن  عمروهو من نسل  عبد العزيزبن  عمرإىل ذلك وجعل مكانه  ، فأجابه اهلادياملدينة

 .(4) اخلطاب

                                                 
 .11/131ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .221ص، وابن العربي: تاريخ خمترص الدول 1/595الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/313ابن اجلوزي: املنتظم  (3)

 .1/596الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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ابتكر الوايل اجلديد نظاما ملراقبة العلويني، لقد كانت الدولة ترى يف اختفاء أحدهم عن 

يف عهد  النفس الزكية حممداألنظار مرشوعا لدعوة رسية تطلب اخلالفة هلم، وذلك منذ ثورة 

افتقد أحدهم أو أراد  بحيث إذا موهلذا جعل الوايل بعض العلويني كفالء لبعضه ؛املنصور

، وهبذا جعل التفكري يف الثورة (1)أمامه مسئولالقبض عليه ألي سبب فلم يستطع فإن كفيله 

 أو التمرد عمال خطريا يقف ضده قسم من العلويني أنفسهم.

 حممدبن  احلسنوبدأت القصة بأن أنزل الوايل عقوبة رشب اخلمر عىل جمموعة منهم 

، فذهب املدينة( ثم طاف هبم مهانني يف طرقات أيب طالببن  عيلبن  احلسن)من نسل 

ول ( معرتضا عىل الوايل ألمرين: األأيب طالببن  عيلبن  احلسن)من نسل  عيلبن  احلسني

وإن حرمه أهل  العراقأنه عاقبهم يف رشب اخلمر بينام هذا الرشاب الذي كان هلم جييزه أهل 

متنع ففيه خالف يف استحقاقه حكم اخلمر، ثم إن احلد هو اجللد فحسب ال اإلهانة، فا املدينة

االوايل عن الطواف هبم ثم حبسهم  ا وليلة، ولكي حيتاط منهم فقد أمر بأن حيرضوا يومي   يوما

 .(2)أمام السلطة

عن احلضور ثالثة أيام فبدأ الشك يساور الوايل، فاستدعى  حممدبن  احلسنثم تغيب 

فأغلظ عليهام  احلسنوسأهلام عن  احلسنبن  عبد اهللبن  وحييى عيلبن  احلسنيكفيلْيه وولْيه 

ة الثورة اجلديدة واضطرمها إىل وهتددمها، ومل يكن الوايل يعرف أنه هبذا التهديد قد أربك خطَّ 

 .(3)القادم إشعاهلا قبل املوعد املتفق عليه والذي كان يف موسم احلج

لقد خرج العلويان من عند الوايل وقد اضطرا إىل تقديم موعد التمرد ألهنام إن تأخرا 

فقد حيبسهام هو فتنتهي الثورة كلها قبل أن تبدأ، وبالفعل جاء الليل وقد بدأت الثورة وخرج 

ال يف بيته، كانوا يف الدعوة إىل باب الوايل الذي كان يقظا فلم جيدوه ال يف دار الوالية و نْ مَ 

عاممة بيضاء )شعار  عيلبن  احلسنيفكانت صالة الفجر أول إعالن للثورة حيث ارتدى 

أصحاب الثياب السوداء( وجلس عىل املنرب )وهبذا وضع نفسه موضع  العباسيني خمالفة

عىل هذا املشهد، فكانوا يرجعون وينفضون عنهم، ثم  املدينةاإلمام والوايل(، واستيقظ أهل 
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من آل  للرضازاد انضامم الناس إليهم يف صالة الظهر، وأعلن يف الناس أهنا دعوة علوية 

 .(1)البيت

يف طلب الطالبيني وأخافهم خوفا  أن موسى ألح» أما اليعقويب فلديه رواية أخرى، هي

وكتب إىل اآلفاق يف طلبهم  ةشديدا وقطع ما كان املهدي جيريه هلم من األرزاق واألعطي

ومحلهم فلام اشتد خوفهم وكثر من يطلبهم وحيث عليهم عزم الشيعة وغريهم إىل احلسني بن 

أنت رجل أهل  :له عيل بن احلسن بن احلسن بن عيل وكان له مذهب مجيل وكامل وجمد وقالوا

وإين وأهل بيتي ال  :فقال .وشيعتك فيه من اخلوف واملكروه بيتك وقد ترى ما أنت وأهلك

 .(2)«نجد نارصين فننترص فبايعه خلق كثري ممن حرض املوسم

ال الفريقني ، وكاملدينةوأنصار العلويني يف  ا بني أنصار العباسينياشتعلت احلرب أياما 

ل لكن ال أحد يستطيع احلسم، واستطاع العلويون السيطرة عىل بيت املا ؛خريصيب من اآل

ن أنصار العباسيني جتمعوا حتت زعامة فإ ؛هرب املدينةأن وايل من رغم عىل الوأخذ ما فيه، و

 كذلك، ا حاساما العلويني مل ينترصوا نرصا أنَّ  إالَّ  أن محاد قد ُقتِل عىل الرغم منمحاد الرببري، و

وهلذا اختذوا  ؛انفضوا عن هذه احلركة ومل يؤيدوها املدينةوكان أشق يشء عليهم هو أن أهل 

ثم منعوا الناس أن يصلوا فيه خشية  ،ا للحركة خشية أن ُيغتالوا خارجهمن املسجد مركزا 

ا من احلركة، واضطر العلويون إىل اخلروج من فورا ن املدينةفازداد أهل  ،تسلل مناوئيهم داخله

ابعد أحد عرش  هـ(169ذي القعدة من  21) مكةإىل  املدينة  املدينةفقط وقد صار يقينه أن  يوما

 لن تكون املركز املناسب للثورة.

، وكان اجتامع أصحاب الدعوة الا ة أصة املوضوعهي مركز الثورة يف اخلطَّ  مكةكانت 

ا- فيها أيرس حتت غطاء احلج، لكن املكيني مل ينضموا إىل احلركة وانفضوا عنها، ثم  -أيضا

يكلفه  -وكان قد أحرم للعمرة- عيلبن  سليامنبن  حممدإىل األمري العبايس  أرسل اهلادي

 سليامنبن  حممدفاستعمل  من أنصار العباسيني مكةمع من اجتمع يف  عيلبن  احلسني بقتال

كل من قدر عليه من الرجال والسالح الذي كان قد أتى به حلراسة القافلة، ودارت معركة 

أسفرت عن هزيمة  هـ(169ذي احلجة من  5) «فخ» ت معركةبني العباسيني والعلويني سمي
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، وهبذا انتهى أمره احلجاج، وتفرق أصحابه بني عيلبن  احلسنيالعلويني ومقتل زعيم الثورة 

 . (1)بعد تسعة أشهر منذ بداية خروجه

بن  احلسنبن  عبد اهللبن  إدريسوقد أفلت من هذه املعركة اثنان من كبار العلويني: 

س هناك دولة  املغربومنها إىل  مرصالذي اجته إىل  أيب طالببن  عيلبن  احلسن حيث أسَّ

وكانت له ثورة أخرى يف  ،ابه احلال رشقا  الذي استقرَّ  احلسنبن  عبد اهللبن  وحييى، األدارسة

 !(2)الرشيدعهد 

..  أيب طالببن  عيلبن  احلسنيوقد تكررت القصة الدائمة التي ال تزال تتكرر منذ ثورة 

فكثري من شيعة العلويني ينفضون عمن انضموا إليه واغرت هبم يف حلظات اجلد الفاصلة، وقد قال 

 الوعد: عىل الرغم منقبيل موقعة فخ شعرا يف هؤالء الذين مل خيرجوا معه  عيلبن  احلسني

ْيِف الَقى ُفرْ ـــمَ  ا َعىَل   ةا َعَجباا َص ْن َعاَذ بِالسَّ  َفانَْتِص مُ اَش ـــــَعَجٍل َأْو عَ  َمْوتا

 (3)اقَ نُ وا عُ بُ رْضِ ى تَ تَّ َح  دَ جْ وا املَ كُ رِ دْ تُ  نْ لَ   مْ كُ دُ ِس فْ يُ  َل هْ السَّ  نَّ إِ  َل هْ وا السَّ بُ رَ قْ ال تَ 

، فقد مرصوالتي كانت يف صعيد  دحيةبن  يف القضاء عىل ثورة مصعب ونجح اهلادي

، فاستطاع هزيمة مصعب وقتله، وقد كان الفضل من عيلبن  صالحبن  الفضل مرصَوىلَّ عىل 

 مدينة العسكر. مرصأمراء العمران، وبنى يف 

  اخلارجية العالقات

مية واحدة حيث استسلم وقدم عليه قصرية، نجد فيها عالقة سل كانت خالفة اهلادي

، كذلك (4)طربستانفأحسن صلته ورده إىل  هـ(169باألمان ) طربستانصاحب  هرمزونداد 

أقبلت  نت الروموقد كا ،من درب الراهب حييىبن  نجد غزوة واحدة للروم قادها معيوف

مع البطريق إىل احلدث فهرب الوايل واجلند وأهل األسواق فدخلها العدو ودخل أرض 

 .(5)سارى وغنمواأصابوا سبايا وأأشنة فبلدة فبلغ  حييىبن  العدو معيوف
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 واخليزران والرشيد اهلادي

 خالدبن  حييىشديد الغرية عىل ُحَرِمه، وكان هذا مشهورا عنه حتى إن  كان اهلادي

يف وقت األزمة واضطراب اجلند أول خالفة  مل جيرؤ عىل الدخول إىل اخليزران الربمكي

، وقبل وصول اهلادي إىل يونسبن  ، بينام كان يدخل إليها الربيعبغداداهلادي وقبل وصوله 

! وحني حاول شاعر مدح (1)بالشكر وإىل الربيع يتهدده بالقتل حييىوصلت رسائله إىل  بغداد

 :اهلادي بقوله

 إن العباد يسوسهم ابناك  يا خيزران َهناِك ثم َهناكِ 

 .(2)ليسه أال يذكر أم اخلليفة ال بخري وال برشنصحه ج

فأعتقها وتزوجها، وكانت عزيزة عنده، مما جعل هلا  املهديجارية عند  وكانت اخليزران

صارت مقصودة، ؛ حتى ا يف بالط اخلالفة، فتتوسط يف بعض األمور فُيستجاب هلانفوذا 

 اجات.يقصدها أصحاب احل

يرض هبذا، ومل يعجبه أن أمه قد صار هلا كل هذا النفوذ، فيقصدها كبـار  ومل يكن اهلادي

رجال الدولة يف أمر أو أن يكون هلا أمر عليهم وهم ينفذون، ووقع بينهام الغضب حني طلبت 

اجـة ألهنـا قـد تعهـدت مـن قضـاء هـذه احلُبـدَّ  ال ا فلم جُيِب إليه، فأعلنـت أنـهطلبا اهلادى من 

ا واهلل ال قضــيتها لــك. قالــت: إذا  واهلل ال» وقــال: ؛اغضــبا اهلــادى بقضــائها بالفعــل، فاشــتاط 

ا. قـال: إذا واهلل ال أبـايل. ومحـي وغضـب فقامـت مغضـبة، فقـال: مكانـك سألك حاجة أبـدا أ

ببابك أحـد  تستوعي كالمي واهلل وإال فأنا نفي من قرابتي من رسول اهلل  لئن بلغني أنه وقف

فمـن شـاء فليلـزم  ؛ألرضبن عنقه وألقبضـن مالـه ،من قوادي أو أحد من خاصتي أو خدمي

أو  ،أمـا لـك مغـزل يشـغلك ؛يف كـل يـوم ما هذه املواكب التي تغدو وتـروح إىل بابـك ،ذلك

رصـفت مـا إياك ثم إياك ما فتحت بابك ملـيل أو لـذمي فان ،أو بيت يصونك ،مصحف يذكرك

 .(3)«!تعقل ما تطأ فلم تنطق عنده بحلوة وال مرة بعدها
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أيام خري: » ثم إنه مجع من يقصدها يف طلب احلاجة من األمراء ورجال الدولة فقال هلم:

أنا أو أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أمري املؤمنني. قال: فأيام خري أمي أو أمهاتكم؟ قالوا: بل أمك يا 

ث الرجال بخرب أمه فيقولوا فعلت أم فالن وصنعت أن يتحدَّ  كم حيب  أمري املؤمنني. قال: فأي

ذلك. قال: فام بال الرجال يأتون أمي  أم فالن وقالت أم فالن؟ قالوا: ما أحٌد منا حيب  

 .(1)«ثون بحديثها؟! فلام سمعوا ذلك انقطعوا عنها البتةفيتحدَّ 

جيرؤ أحد أن يقصدها يف أمر، وقد أقسمت هي أال  دْ عُ يَ ومل  ،فذهب هبذا نفوذ اخليزران

 تكلمه بعد اليوم وانتقلت إىل منزل بعيد عنه.

يف عزمه عىل  أن وقفت أمام اهلادي عن موضوع الغرية، فقد بلغ نفوذ اخليزران الا وفض

، وقد كانت اخليزران اهلاديبن  جعفرمن والية العهد البنه  هارون الرشيدعىل خلع أخيه 

 الرشيدأكثر من اهلادي، وبذهاب نفوذ اخليزران صفا األمر للهادي حتى إن  الرشيدمتيل إىل 

كبار الدولة قوهتم يف نفسه مل ُيْظِهر منازعة وال معارضة بل أجاب، وقد وضع بعض األمراء و

 .(2)اخدمة هذا الغرض أيضا 

بن  خالدبن  حييىبدا وكأنه اقتنع بالرجوع عن هذا العزم حني استشار  عىل أن اهلادي

: إين أخشى أن حييى، وهو من كبار األمراء وأبوه من رجال الدعوة العباسية، فقال برمك

هتون األَْيامن عىل الناس )أي كثرة املبايعات واخللع، وقد تكرر هذا األمر مرتني من قبل مع 

ا ويل العهد من بعد موسىبن  عيسى ا ، وأيضا هارون(، ولكن املصلحة تقت ي أن جتعل جعفرا

ن البلوغ، فيتفاقم األمر وخيتلف فإين أخشى أن ال جييب أكثر الناس إىل البيعة جلعفر، ألنه دو

، ولربام َظنَّ خالدبن  حييىالناس. فسكت اهلادي وأخذ يقلب األمر يف رأسه ثم أمر بسجن 

 !(3)وأطلقه ، غري أنه عادأنه فعل هذا لوالئه للرشيد

له  ئمنعت أن يوطكانت هي املعضلة األكرب، وهي التي  جعفروال ريب أن حداثة سن 

وإجابته سامهت يف طمأنة  الرشيدذلك األمر بصورة يطمئن إليها، كذلك فإن انقياد  اهلادي

 اهلادي للوضع القائم.
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ا دخل عىل جملس اهلادي الرشيدومما ُيروى يف ذلك أن  فجعل اهلادي ينظر بعيدا،  يوما

إي واهلل، ولئن كان ذلك  ا؟ فقال:ا للعهد حق  ! تطمع أن تكون ولي  هارونإليه مليا ثم قال: يا 

نَّ من قطعت، وألُْنِصَفنَّ من ظلمت، وألَُزِوجن بنيك من بنايت. فقال: ذاك الظن بك. ألَِصلَ 

 .(1)، واطمأن إليهالرشيدفريض اهلادي عن 

ذا إنام كان إمهاال وتأجيال لألمر، ولو أن العمر طال باهلادي حتـى وإن كنا نميل إىل أن ه

أراد بـذلك إقـرار  اهلـادي ، ولعـلَّ الرشـيدبلغ ابنه سن الرجولـة لكـان قـد والَّه العهـد وخلـع 

 ي األمـراء األمور بينه وبني أخيـه، ومـن وراء أخيـه سـائر مـن هـم عـىل رأيـه كـاخليزران وبـاق

 جعفر، ويف ذلك حفاظ عىل استقرار البالد وعىل حياة ابنه اهلاديبن  جعفرممن مل يرض ببيعة 

 ا!أيضا 

 اهلادي وفاة

 وإن يف سرية امللوك لعربة..

فة، مل يكمل هو يف اخلالفة إال الذي كان يفكر وخيطط لوالية ابنه اخلال فهذا اهلادي

يف قرص  هـ(131ربيع األول من  15شهورا، عاما وثالثة أشهر فحسب، ومات بعيساباذ )

 األبيض الذي بناه.

هلا يد يف قتله وأهنا عهدت هبذا إىل  وموته املفاجئ هذا دفع إىل التخمني بأن أمه اخليزران

خ ا، ومثل هذه اجلرائم مما ال يأخذ فيها املؤرِ  وإما خنقا إما سام  بعض اجلواري الاليت قتلنه 

املسلم بوقائع ال متلك احلد األدنى من الثبات، هذا مع العلم بأن أرسار القصور وامللوك يف 

 القديم واحلديث مما لن ُيكشف أمره عىل احلقيقة إال يوم القيامة!

 يِفَ وُ تُ يلة يف التاريخ العبايس، ففيها أشهر ل هـ(131ربيع األول من  15وهذه الليلة )

 .الرشيدبن  املأمون، وُولِد خليفة وهو الرشيد، وتوىل خليفة وهو خليفة وهو اهلادي

 اهلادي مع وقفة

من أفكه  اهلادي موسىكان » :ابن كثرييف قول  ربام يتلخص الكالم عن شخصية اهلادي

الناس مع أصحابه يف اخللوة، فإذا جلس يف مقام اخلالفة كانوا ال يستطيعون النظر إليه، ملا 
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 سلممبن  معاذبن  احلسني، فرُيوى عن أخيه من الرضاعة (1)«يعلوه من املهابة والرياسة

فال أجد له هيبة يف قلبي عند اخللوة ملا كان يبسطني وربام  موسىلقد رأيتني أخلو مع » قوله:

صارعني فأرصعه غري هائب له وأرضب به األرض فإذا تلبس لبسة اخلالفة ثم جلس جملس 

 .(2)«ة واهليبة لهاألمر والنهي قمت عىل رأسه فواهلل ما أملك نفيس من الرعد

حبه للغناء والسمر والرشاب ثم جيتمع مع ذلك حزم  فلهذا جيتمع يف شخصية اهلادي

  وعزم وهيبة يف سياسة امللك وتدبري أمور احلكم.

ومن أبرز دالئل خربته بأحوال امللك حرصه عىل القرب من الناس ودقة التقارير، وهبذا 

ال حتجب عني الناس فإن ذلك يزيل عني الربكة، وال ُتْلِق » الربيعبن  أوىص حاجبه الفضل

ا إذا َكَشْفُته َأَصْبُته باط  .(3)«، فإن ذلك يوقع امللك ويرض بالرعيةالا إيل  أمرا

ره  وذات يوم ذهب يزور أمه اخليزران أحد رجال الدولة وصاحب - عبزيبن  عمرفَذكَّ

أنه مل جيلس للنظر يف مظامل الناس منذ ثالثة أيام وأن هذا خري من زيارته ألمه،  -ديوان األزمة

أخربنا  بزيعبن  عمرإن » :الا فتغريت وجهته إىل دار املظامل وأرسل إىل أمه من يعتذر إليها قائ

وجب علينا من حقك فملنا إليه ونحن عائدون إليك يف غد إن شاء من حق اهلل بام هو أ

 .(4)«اهلل

ما أصلَح امللَك بمثل تعجيل العقوبة » ومن كالمه الذي يعرب عن منهجه يف إدارة امللك

 .(5)«للجاين، والعفو عن الزالت ليقل الطمع عن امللك

ا» رسيع البدهية، روى أحد رفاقه أنهاهلادى وكان   يديه وهو عىل محاٍر له بني كان واقفا

فلام قرب منه  ْدَخاله،إ، فأمر بإذ قيل له: قد ظفر برجل من اخلوارج ببغدادببستانه املعروف به 

ا ، فتنحيت وكل  َمْن معي عنه، وأنه موسىمن بعض احلرس، فأقبل يريد  اخلارجي أخذ سيفا

رضبا عنقه، وليس ا: موسىحل، فلام أن قرب منه اخلارجي صاح لواقف عىل محاره ما يتحل

نفسه ثم ظهر عليه فرصعه، فأخذ  موسىلتفت اخلارجي لينظر، ومجع اوراءه أحد، فأومهه، ف
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ما أنكر علينا  فنا منه أكثر من اخلارجي، فواهللالسيف من يده، فرضب عنقه، قال: فكان خو

 .(1)«محارا بعد ذلك اليوم، وال فارقه سيفه تنحينا، وال َعَذلنَا عىل ذلك، ومل يركب

كانت » ، وقدهذه احلادثة أو مثلها كانت بداية ظاهرة جديدة بدأت يف عهد اهلادي ولعلَّ 

من أخطر الظواهر عىل الدولة العباسية، إذ أكثر من اجلند، وَكُثر يف عهده السالح، وكان إذا 

، وَقلَّده يف هذا (2)لِقيِس ومشت الرجال بالسيوف وا سار حفت به املواكب العسكرية

 .(3)«أصحاب الواليات

هذا عن أخبار احلكم والسياسة فأما حديث األدب والسمر واللهو فمنه مثال إنفاقه 

ا أدبا  احلجازأكثر أهل » الذي كان دأببن  عيسىاجلزيل عىل أهل األدب والشعر، ومنهم 

وكان يدعو له بمتكأ  ،حظوة مل تكن عنده ألحد وكان قد حظي عند اهلادي ،اوأعذهبم ألفاظا 

اما استطلت بك  :وكان يقول ،وما كان يفعل ذلك بأحد غريه يف جملسه وال ليلة وال غبت  يوما

جيد  ،كثري النادرة ،طيب املسامرة ،وكان لذيذ املفاكهة .غريك عن عيني إال متنيت أال أرى

فأمر له ذات ليلة بثالثني ألف دينار فلام أصبح ابن دأب وجه  :قال ،الشعر حسن االنتزاع له

فلقي احلاجب  .الق احلاجب وقل له يوجه إلينا هبذا املال :وقال له ،موسىقهرمانه إىل باب 

ا إىل إىل صاحب التوقيع ليخرج له كتابا  فانطلْق  ،ا ليس إيلَّ هذ :فأبلغه رسالته فتبسم وقال

دعها وال تعرض  :فرجع إىل ابن دأب فأخربه فقال .الديوان فتدبره هنا ثم تفعل فيه كذا وكذا

إذ نظر إىل ابن دأب قد أقبل  ببغداديف مسترشف له  موسىفبينا  :قال .هلا وال تسأل عنها

أما ترى ابن دأب ما غري من حاله وال  :احلراين إلبراهيمفقال  ،غالم واحدوليس معه إال 

فإن أمرين أمري املؤمنني  :إبراهيمفقال له  .تزين لنا وقد بررناه باألمس لريى أثرنا عليه

أن  ودخل ابن دأب فأخذ يف حديثه إىل .ال هو أعلم بأمره :قال ؟عرضت له بيشء من هذا

وهذا شتاء حيتاج فيه إىل اجلديد  الا سيغأرى ثوبك  :بيشء من أمره فقال موسىعرض له 

كيف وقد رصفنا إليك من برنا  :قال .يا أمري املؤمنني باعي قصري عام أحتاج إليه :فقال .اللني

فدعا صاحب بيت مال اخلاصة  .وال قبضته ما وصل إيلَّ  :قال ؟ما ظننا أن فيه صالح شأنك
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 اثالثني ألفا ب، وُأمر له (1)فأحرضت ومحلت بني يديه .عجل له الساعة ثالثني ألف دينار :فقال

 .(2)أخرى حني أتى بأبيات شعر استطاهبا اهلادي

وكان جُيزل ، إبراهيم املوصيلاملغني األشهر يف التاريخ اإلسالمي  وكان يف جملس اهلادي

وأعطى ثالثامئة ألف ، (3)العطاء حتى لقد أباح له مرة أن يدخل بيت املال فيأخذ ما شاء له

 درهم عىل بيت قاله الشاعر سالم اخلارس هو:

 (4)لوال هداكم وفضل أولكم ... مل َتْدِر ما أصل دينها العرُب 

 العالف سعيدوكان جملسه هذا يسع من مل يكن عىل مذهب الدولة مثل اإلباضينْي: 

 .(5)وأبان القارئ

* * * 
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 هارون الرشيد

 

وقيل  هـ(116وقيل ) هـ(115، فمنهم من ذكره يف )الرشيدرخون يف مولد ؤاختلف امل

 ،الا ا مجيسمينا  الا ، وكان أبيض طوي، أي أنه توىل اخلالفة وهو فوق العرشينهـ(119)املحرم 

، ثم أكمل يف حياته املهدييف عهد أبيه  سمعة طيبة يف الناس ملا كان من جهاده للروم اوكان ذ

ا عليها:  «.غاٍز وحاج  »مسرية اجلهاد هذه حتى إنه اختذ قلنسوة مكتوبا

*** 

ا فكرة يف اخلالفة، وانتهت عملي   الرشيدحتى حترك األمراء لتنصيب  ما إن مات اهلادي

 خالدبن  وحييى أعنيبن  خون أسامء هرثمةوليا للعهد، ويذكر املؤرِ  اهلاديبن  جعفرتنصيب 

ة إقرار األمر قبل وتولوا مهمَّ  الرشيدفهم الذين أرسعوا باخلرب إىل  خزيمةبن  وخازم الربمكي

 .(1)انتشار خرب وفاة اهلادي

« قم يا أمري املؤمنني» لذي ناداها الربمكي خالدبن  حييىفزعا عىل يد  الرشيدلقد استيقظ 

ن إ با منك بخالفتي فكيف يكون حايل مع اهلادياكم تروعني إعج» ونبهه الرشيدفارتاع 

ثيابه جاءه اخلرب السعيد الثاين  الرشيدبموت اهلادي، وبينام يلبس  حييىفأخربه « بلغه هذا؟

اخلليفة » يف ذلك الوقت أن هذا املولود سيكون، ومل يكن أحد يدري (2)فلقد ُولِد له مولود

 «.املأمون

 يف عيساباذ، وبدأ خالفته بالتخلص من مناوئه أيب عصمة عىل أخيه اهلادي هارونصىل 

حتى لقد  اهلادين ب جعفرمن والية العهد ليتوالها  هارونالذي كان أشد الناس محاسة خللع 

 .(3)جعفرم يف امليش عىل التقد   دجمرَّ ويمنعه من  هارونكان هيني 

 ، فام إن أرشق الصباح حتى كان قد دفن اهلاديبغدادبالعودة إىل  الرشيدثم سارع 

أن حرص عىل إكامل  بغداد، وكان أول أعامله من ببغداديصيل الظهر إال  بعيساباذ، وعزم أال
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، الثغور من جهة الروم والتي تعد من أهمِ  البحر املتوسطعىل ساحل  طرسوسبناء مدينة 

 .(1) الزنادقةا إالا أو خائفا كان هاربا  نْ وأعلن األمان العام ملَ 

 اخلالفة أحوال

ا إىل ثالث مراحل متاميزة؛ املرحلة األوىل: استمرت سياسي   الرشيدخالفة  تقسيمنستطيع 

األقوى بني صاحبة نفوذ واسع وكلمة مسموعة بل وهي  أربع سنوات وكانت أمه اخليزران

هو اخلليفة  الرشيدوفيها كان  ،امراكز القوى، املرحلة الثانية: واستمرت ثالثة عرش عاما 

لكنه أعطى صالحيات واسعة لوزيره الربمكي ولرجال الدولة من األرسة الربمكية،  ؛القوي

يدير األمور كلها بنفسه بعد أن  الرشيداملرحلة الثالثة: واستمرت ست سنوات وفيها كان 

 نفوذهم إىل حد اخلطر. ساعاتِ يف النكبة الشهرية بعد  لص من الربامكةخت

 

كانت ذات نفوذ يف الدولة، ثم عظم نفوذها أكثر حني مات  واخليزران املهديمنذ عهد 

يف اخلالفة، لكن اهلادي أقصاها ومنع دخول الوزراء واألمراء  اهلاديوصار ولدها  املهدي

ا، ثم عادت مكانتها أفضل وأعظم مما كانت ا شديدا عليها فذهب نفوذها وغضبت منه غضبا 

لقد تى ؛ ح، وصارت صاحبة الكلمة املسموعة يف بالط اخلالفةالرشيدبعد وفاة اهلادي وتويل 

وكان ال حيلف هبا إال إذا - املهديوحق » :بعد وفاهتا الربيعبن  حلاجبه الفضل الرشيدقال 

 .(2)«إين ألهم لك من الليل باليشء من التولية وغريها فتمنعني أمي فأطيع أمرها -اجتهد

يف منصب الوزير، وأعطاه صالحيات واسعة  يالربمك خالدبن  حييى الرشيدوقد عنيَّ 

قد قلدتك أمر الرعية فاحكم فيها بام ترى من » له: الا قائ« وزارة التفويض»فيام ُيعرف بـ

وابناه الفضل وجعفر  حييى، فكان (3)«الصواب واعزل من رأيت واستعمل من رأيت

يوم إىل انتصاف النهار، ينظرون يف أمور الناس جيلسون للناس جلوسا عاما يف كل 

 .(4)وحوائجهم ال حُيجب أحد وال ُيلقى هلم سرت، ويلقاهم بالرتحاب والبشاشة والرسور
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ومربيه ومعلمه، وأن  الرشيدالربمكي هو مؤدب  حييىوال يعد هذا مستغربا إذا علمنا أن 

ومنذ  ،«يا أيب» يناديه الرشيدوه من الرضاعة، وكان رضع يف صغره من زوجته فهو أب الرشيد

، وكان (1)املهدييالزمه ويعمل كاتبا له بأمر  وحييىيف الرابعة عرشة من عمره  الرشيدكان 

يف اخلمسني من عمره قضاها كلها يف خدمة  حييىيرافقه يف غزواته، ويف تلك السنة كان 

كام - الرشيدسعة وال مطعن يف والئه واقتداره، بينام كان الدولة، فهو صاحب جتربة وا

 فوق العرشين بقليل! -ذكرنا

وكانت من قبل  خالدبن  حييىوألول مرة كانت قرارات ديوان اخلراج تؤرخ باسم 

ى يف هذا ير ول ديورانتخ احلضارة أن مؤرِ  عىل الرغم من، و(2)تكون باسم اخلليفة

ا» التفويض الواسع أنه أقدر  حييىأثبت » إال أنه يعود فيقول:« يف ثقته بالوزير إفراطاا خطريا

ا حكياما  الا العامل كله. لقد كان رجاحلكام يف تاريخ  ا، دمث األخالق، جوادا ا، بشوشا ال  جمدا

، وثبت دعائم النظام، وأقر يمل من العمل؛ رفع دوالب احلكومة إىل أعىل درجات الكفاية

، فعم األمن، ونرش لواء العدالة، وأنشأ الطرق، واجلسور، واخلانات، واحتفر قنوات الري

 .(3)«الرخاء مجيع واليات الدولة

، وظل هذا (4)وَيْصُدر عن أمرها ورأهيا وهذا الوزير املفوض كان يستشري اخليزران

 .هـ(131لوضع قائام حتى وفاة اخليزران )ا

 خالدبن  باحلكم مع استمرار الصالحيات الواسعة ليحيى الرشيدوهي التي انفرد فيها 

ت يَ فِ وُ تُ منذ  الرشيدا، عىل أن ، ومع وجود األرسة الربمكية يف مناصب الدولة العليالربمكي

، الربمكي حييىبن  جعفرمن  -الذي توقع به القرارات والرسائل-أخذ خامَتَه  أمه اخليزران

( وهو عريب بخالف سيونبن  الربيع املنصور)ابن وزير  الربيعبن  وعهد به إىل الفضل

خني ذوي األصول الفارسية، فهذا كان أول انتقاص من سلطة الربامكة فبعض املؤرِ  الربامكة

مناصب الدولة،  بخطر استيالء الفارسيني عىل أهمِ  الرشيديرون أن هذه عالمة مبكرة لشعور 
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راها كأي خطوة إدارية عادية يف ذلك الوقت، ويرجح قول وبعضهم يقلل من شأهنا وي

كام أنه أرجع  هـ(135) خالدبن  حييىجدد تفويض أمور الدولة إىل  الرشيدالفريق الثاين أن 

 .عيسىبن  جعفربعد أن كان مع  هـ(151خاتم اخلليفة إليه )

رجل دولة من الطراز األول، كفاءة وخربة وحسن تدبري، وكان  خالدبن  حييىوقد كان 

ا- أبناؤه يف املناصب العليا وقد كانوا لرجال الدولة واإلدارة، وهلم من محيد  الا مثا -أيضا

 السجايا والصفات ما جعلهم موضع حب الناس واحرتامهم.

الربمكي  حييىتوىل أوالد بأمره خري قيام، ودبر أموره أحسن تدبري، كام  حييىفقام 

 هـ(153املناصب الكبرية يف الدولة، وصاروا موضع ثقة اخلليفة حتى نكبهم فجأة )

 

خيرج فقط للحج أو الغزو، بل صار خيرج  دْ عُ يَ كل األمور بنفسه، ومل  الرشيدحيث توىل 

بنفسه، كام عزم عىل اخلروج بنفسه عىل رأس جيش للتصدي لثورة يف إىل البالد يتفقد أحواهلا 

 .بالد ما وراء النهرمن  أقىص الرشق يف سمرقند

مقام  يف املنصور، وهي منذ عهد إىل الري هـ(191)مجادى األوىل  الرشيدلقد خرج 

 طربستانوما وراءها من بالد النهر وما تامخها من  خراسانعاصمة بالد املرشق، وقد كانت 

تضطرب يف هذا الوقت مما سنعرض له الحقا بتفصيل إن شاء اهلل، وكان من  وبالد الديلم

التي وصلت رسائل كربائها وأعياهنا يشكون  خراسانر أسباب خروجه بنفسه تعقب أم أهمِ 

وسوء سريته فيهم، وثمة رسائل قالت بأنه يعتزم  ماهانبن  عيسىبن  عيلظلم الوايل 

إىل الري وأقام هناك أربعة أشهر تفقد فيها  الرشيد، فذهب بخراسانالعصيان واالستقالل 

الذي أكثر من اهلدايا واجلواهر للرشيد ومن معه من الُكتَّاب  عيسىن ب عيلوجاءه  ،الوضع

اد، ورأى  ، وأغلب خراسانيف واليته عىل  عيسىبن  عيلغري ما ظن ه وأبقى  الرشيدوالُقوَّ

 .(1)بالد ما وراء النهرمن  ا ملا يواجهه من ثورة يف سمرقندالظن أنه أبقاه اضطرارا 

ا قاده حسني التي تضطرب أحواهلا وأخرج جيشا  طربستانأمر  الرشيدأقرَّ  ويف سفره هذا

ونداد ، و: رشوين أيب قارنوقبائل الديلم طربستاناخلادم إىل هناك ومعه عهد أمان لزعامء 

                                                 
 .151هشياري: الوزراء والكتاب ص، واجل1/631الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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فأكرمهام وتعاهدا عىل السمع  وونداد يف الري ، وجاء إليه جستانجستانبن  ، واملرزبانهرمز

 .(1)والطاعة وأداء اخلراج

 .هـ(191)ذي احلجة  بغدادإىل  الرشيد دواستغرق هذا السفر سبعة أشهر ثم عا

 ماهانبن  عيسىبن  عيلكذب  الرشيدمل يلبث بعد عودته هذه إال شهورا حتى اكتشف 

قد استنزفت أمواله حتى لقد باع فيها حيل نسائه بينام  عليه، ولقد زعم أن ثورة سمرقند

 إىل مرو انسحب من بلخ عيسىبن  عيلن مليونا، كام أن وتكشف أن البنه ثروة قدرها ثالث

تمرد، ا عىل مسار مواجهة الانسحابا بال مربر ويمثل خطرا  الرشيد)إىل الغرب( وكان قرارا رآه 

ال سيام وقد ترك مثل هذه الثروة التي إن وقعت يف يد املتمردين زادت هبا قوهتم، فقرر 

، فقد انتقى سبب االضطرار خراسانماهان عن بن  عيسىبن  عيلعزل  هـ(191) الرشيد

لوجوده معنى  دْ عُ يَ الذي أبقى به عليه وهو مواجهة الثورة حني فشل يف إدارة أموره فيها، ومل 

وعني  ،(2)وأعياهنم واستهانته برجاهلم وكبارهم وكراهية القوم له خراسانمع ظلمه ألهل 

، وقد كان تعيينه رسا وإرساله مع اجليش متوهيا وكأنه دعم أعنيبن  مكانه البطل الكبري هرثمة

 عيسىبن  عيلقبض عىل  هـ(192حلرب التمرد يف سمرقند، فلام متكن هرثمة من األمر )

 .(3)بغدادن مليونا، وأرسله إىل ووصادر أمواله فإذا هبا يف بعض التقديرات ثامن

السفر فيها تقرير مفصل عام قام به يف هذا  الرشيدإىل  رسالة من هرثمة الطربيويورد 

منذ كان يف الطريق وحتى حلظة إرسال هذه الرسالة، وقيمة هذا التقرير املفصل يف أنه دليل 

                                                 
 .1/631الطربي: تاريخ الطربي  (1)

بن فرخرسو فسلام  بن احلسني وهشام بن مصعب والد طاهر أنه دخل عليه يوما احلسني»من وقائع استهانته بأعيان أهل خراسان:  (2)

سالم والطعن يف الدين ومل إلعليه من عداوة اال سلم اهلل عليك يا ملحد ابن امللحد واهلل إين ألعرف ما أنت  :عليه فقال للحسني

 ؟يفة ألست املرجف يب يف منزيل هذا بعد أن ثملت من اخلمر وزعمت أنك جاءتك كتب من بغداد بعزيللأنتظر بقتلك إال أمر اخل

 :بن فرخرسو شامأخرج إىل سخط اهلل لعنك اهلل فعن قريب ما يكون منها فاعتذر إليه فلم يقبل عذره وأمر بإخراجه فأخرج وقال هل

صارت دارك دار الندوة جيتمع إليك السفهاء تطعن عىل الوالة سفك اهلل دمي إن مل أسفك دمك فاعتذر إليه فلم يعذره فأخرجه. 

فأما احلسني فسار إىل الرشيد فاستجار به وشكا إليه فأجاره وأما هشام فإنه قال لبنت له إين أخاف األمري عىل مدي وأنا مفض إليك 

قد عزمت عىل أن أظهر أن الفالج قد أصابني فإذا كان يف  :قال ؟وما هو :قالت ،ظهرته قتلت وإن أنت كتمته سلمتأإن أنت بأمر 

خوتك فأعلميهم إالسحر فامجعي جواريك واقصدي فرايش وحركيني فإذا رأيت حركتي ثقلت فصيحي أنت وجواريك وامجعي 

بن  ا عىل فراشه حينا ال يتحرك إىل أن جاء هرثمة والياا فركب إىل لقائه فرآه عيلففعلت ما أمرها وكانت عاقلة فأقام مطروح ،علتي

وهب اهلل العافية وعزل الطاغية يف ليلة  :مل تكن عليال فقالأ :أتلقى األمري أبا حاتم قال :فقال ؟إىل أين :بن ماهان فقال عيسى

 .5، 5/1الطربي: تاريخ الطربي ، وأصل اخلرب عند 5/313ابن األثري: الكامل يف التاريخ  «واحدة

 وما بعدها. 5/1 الطربي: تاريخ الطربي (3)
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 الرشيدكافة خيوط املتابعة واإلرشاف عىل الوضع بنفسه، ثم ردَّ عليه  الرشيدعىل إمساك 

 برسالة خيربه أنه تابع كل التفاصيل املرسلة ويأمره أن يزداد اجتهادا يف رفع مظامل الناس

 .(1)د سمرقندثم مواجهة متر   عيسىبن  عيلواستصفاء أموال 

ليقود  خراسانا إىل متوجها  من مقر إقامته يف الرقة هـ(192مرة أخرى ) الرشيدثم خرج 

 قبل أن يبلغ غايته. ، ولكنه مات يف الطريق يف طوس(2)د سمرقندد متر  بنفسه إمخا

ة أفردناه يف يَّ هذا العنرص ينبغي أن يضاف إىل مالمح املرحلة الثالثة، ولكن ملا له من أمهِ 

 احلديث..

ا إلدارة ا جديدا مقر   الرشيدن الظروف السياسية والعسكرية إىل أن يتخذ لقد أدت كثري م

، لكنه مل ينتقل إليها بأهله وأزواجه، بل ، ووقع اختياره عىل مدينة الرقةهـ(151الدولة منه )

 .(3)تقاله إىل غريهاوان بغدادا عىل تركه ا ومتأسفا مل يزل مضطر  

 :(4)تتلخص هذه الظروف يف

التي كانت حافلة بالثورات وحركات  الفراتية اجلزيرةجغرافيا من  قرب الرقة -1

 التمرد املرهقة.

ا- والذي حفل الذي ما زال عىل حب األمويني الشامقرهبا جغرافيا من  -2  -أيضا

 بتوترات قبلية.

عىل العنرص  الرشيد، ففي الرقة يعتمد بغداداهلائل يف  عن نفوذ الربامكة ابتعاد الرقة -3

 خالدبن  حييىلسلطته، وقد شعر  ، ليكون دعاما ينيالعريب الذي حين أليام األمو

بن  حييىث من هذا وتناوشته الظنون من نائبٍة خيفيها القدر، فقد حتدَّ  ءبيش الربمكي

ىل الرقة، إ الرشيدعن احتامل وقوع كارثة الربامكة، ونصح أوالده بعدم صحبة  خالد

                                                 
 وما بعدها. 5/5 الطربي: تاريخ الطربي (1)

 .5/11 الطربي: تاريخ الطربي (2)

 .5/339، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 635، 1/611الطربي: تاريخ الطربي  (3)

(. ومل نضع من األسباب ما رأينا فيه تكلفا وكان لدينا 55لة الرتاث العريب، دمشق، العدد )د. عمر احلمود: الرقة يف عهد الرشيد، جم (4)

 ما ينقضه.
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 .(1)فلم يأخذوا قوله مأخذ اجلد

وهي بعد ذلك مدينة طيبة السكن كثرية اخلريات حافلة باملياه واخلصب، وللشعراء  -1

، فلن تضيق مرصيف وصف مجاهلا مدائح رائقة، وخراج إقليمها ال يفوقه إال خراج 

 بإقامة اخلليفة وحاشيته.

مما جيعلها أفضل يف إدارة العمليات احلربية يف عهد  أقرب إىل ثغور الروم والرقة -5

 خر باجلهاد ضد الروم.زالذي سي الرشيد

حلكمة يف حاشية وا بمن انتقل إليها من كبار رجال الدولة وأهل العلم وقد عمرت الرقة

، وعمرت أسواقها، وهنضت عمرانا بام بني فيها من منازل وقصور وبساتني وأسواق الرشيد

 ومساجد وأسوار وأبواب، ومستشفيات، وخمازن للسالح والعتاد.

* * * 

: الرشيدهذا جممل األحوال السياسية للخالفة العباسية، ثم نبدأ اآلن يف استعراض عهد 

 األمني، ومسألة والية العهد بني أبنائه جهاده واملشكالت التي واجهته، ونكبته للربامكة

 من رخاء وهنضة وأيام زاهرة! الرشيدوالقاسم، وما أثمر عنه عهد  واملأمون

 اجلهاد حركة

أما » هيدأ، نزل هبم الثلج مرة وهم يف إحدى الغزوات فقال أحد حاشيته:كان الرشيد ال 

ترى يا أمري املؤمنني ما نحن فيه من اجلهد والرعية وادعة؟! فقال: اسكت. عىل الرعية املنام 

 .(2)«وعلينا القيام! وال بد للراعي من حراسة رعيته

ووضعه  ،«العباسني جبار ب» بلقب -كام ذكر القلقشندي –وبمثل هذا عرف الرشيد 

فقتل منهم  الروم القاسمأغزى ابنه » وذلك ألنه ،«بلقبه اشتهر عند أهل األثر» ضمن من

وج والل جم الفضَّ ا، وأخذ منهم مخسة آالف دابَّ مخسني ألفا  بن  ىعيسبن  ة، وأغزى عيل  ة بالرس 

ك فقتل منهم أربعني ألفا  ماهان ، وأخذ ا، وغزا هو بنفسه بالد الروم ففتح هرقلةبالد الرت 

 .(3)«اجلزية من ملك الروم

                                                 
 وهو ينقل هنا عن: اجلهشياري: الوزراء والكتاب، ومل أهتِد ملوضع النقل من الكتاب املذكور. (1)

 .51ربيل: خالصة الذهب املسبوك صاإل (2)

 .1/516القلقشندي: صبح األعشى  (3)
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هذا الذي اخترصه القلقشندي هبذا القول نستعرضه هنا من خالل عنارص ثالثة: 

وهي القسم األعظم من اجلهاد  إعدادا وتنظيام، ثم معاركه يف جبهة الروماالهتامم بأمر اجلهاد 

 ، ثم معارك اجلهاد يف اجلبهات األخرى.الرشيديف عهد 

م وشمل هذا االهتامم بالثغور وشحنها باجلند، وبتقوية املدن واحلصون واملعاقل، وتنظي

 ا ليكون أكثر فعالية.اجلهاد إداري  

ثغور  التي تعد من أهمِ  طرسوسيف خالفته إكامله بناء  الرشيدوقد ذكرنا أن أول أعامل 

بن  احلسن، وكانت فكرة بنائها قد بدأت منذ ثامين سنوات حيث أوىص املسلمني أمام الروم

 .(1)الا رأى بناء حصن احلدث أو املهديببنائها واختاذها ثغرا، ولكن  املهدي طبةقح

، وقد (2)باإلرشاف عىل هذا املرشوع هـ(131مواله الرتكي فرج اخلادم ) الرشيدكلَّف 

وبنائها كحصن هلم، ولو تم  طرسوسعىل غزو  لرومأرسع يف ذلك ملا تناهى إىل مسامعه عزم ا

يف اخلريطة العسكرية بني املسلمني  طرسوسة يَّ ذلك فسيكون رضبة قوية ملوقع وحصانة وأمهِ 

، طرسوسناء ب أن يرشف عىل هـ(131قائد صائفة ) أعنيبن  ، فكان من مهامت هرثمةوالروم

فأرشف هرثمة عىل عمل فرج اخلادم، وقد قام فرج بالعمل عىل خري وجه واستقدم مواد البناء 

ومن  بغدادوالفعلة والبنائني وسائر ما حيتاجه املرشوع ثم بدأ يف شحن اجلنود اخلراسانيني من 

بعدئذ، وقد تم  املدينةلعمل البناء ثم ليكونوا سكان ليكونوا حراسة  أنطاكيةاملصيصة ومن 

يف أعطيات من  الرشيد، وقد زاد هـ(132)ربيع اآلخر  طرسوسإنجاز العمل وبدأ السكن يف 

 .(3)عرشة دنانري تشجيعا للناس عىل املقام هبا طرسوسسكنوا 

ر  ا منها بالق الرشيدوعم  الع واحلصون واألسوار بعض مدن الثغور، وأحاط كثريا

قد هدموها وأحرقوها  ، وكان الرومومرعشواألبواب احلديدية، مثل: قلطية، وسميساط، 

 مدينة جديدة عرفت باسم الرشيدبناءها، وأقام هبا حامية كبرية، وأنشأ  الرشيدفأعاد 

 .(4)عىل الثغور« اهلارونية»

                                                 
 .1/226البالذري: فتوح البلدان  (1)

 .1/621، والطربي: تاريخ الطربي 133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .211، 1/211البالذري: فتوح البلدان  (3)

 .أمحد متام: هارون الرشيد والعرص الذهبي للدولة العباسية، إسالم أون الين نت (4)
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 عىل هذا النحو: الرشيدطة الثغور يف عهد ولذا فقد صارت خري

، زبطرة، ملطية، وتشمل: الفراتية اجلزيرةالثغور اجلزرية، وهي التي يرابط هبا أهل  -1

 ، احلدث، واملصيصة.مرعش

، أذنه، عني طرسوس، وتشمل: الشاميرابط هبا أهل الثغور الشامية، وهي التي  -2

 ، واهلارونية.زربة
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حتى قال فيه  املنصور وجده املهدييف ترتيب أمور اجلهاد أباه  الرشيدوقد فاق 

يف الغزو ونفاذ بصريته يف اجلهاد أمرا  هارونرأينا من اجتهاد أمري املؤمنني » :عمروبن  معاوية

م األموال يف الثغور والسواحل، وأشجى الروم  عظيام؛ أقام من الصناعة ما مل ُيِقم قبله، وَقسَّ

 .(1)«وقمعهم

 الفراتية اجلزيرةبتغيريات إدارية، إذ عزل منطقة الثغور عن واليتي  الرشيدوقام 

 (2)«العواصم» وجعلها وحدة إدارية مستقلة وسامها -وكانت من قبل تابعة هلام- وقنرسين

ة إلسكان الناس فيها فتكون عصية ، ووضع خطَّ (3)«أنطاكية» ، وجعل عاصمتهاهـ(131)

ومركزا متقدما للعمليات العسكرية.. وتعمري البالد بالسكان هو أفضل ما يعرقل  عىل الروم

ليه، تها كان ال يويل عليها إال كبار القادة أو أقرب األقربني إيَّ ، وألمهِ (4)الغزو كام هو معروف

 .(5)«املعتصم» أو ابنه أيب جعفر املنصورابن عم « صالحبن  عبد امللك» مثل

رب، ومن وظائفه استعراض ُملحقا بديوان احل« ديوان العرض» إقامة الرشيدومما عمله 

اسات يف اهلندسة صمتخِص اجلند، ومعرفة كفاءاهتم، من ِقَبل مرشفني  ني، وألَّف بعضهم كرَّ

. (6)احلربية كالتعبئة وطرق االستيالء عىل احلصون وتشييد القالع ويف الفروسية ويف احلصار

للهجوم(،  ُووِجدت مصطلحات وتعابري عسكرية مثل: النفري النفري )وتعني استعدوا

لوا(، اخليل اخليل )وتعني اركبوا اجلياد ألمٍر خطري(، وَنَقَل  األرض األرض )وتعني ترج 

 .(7)املصنفات العلمية والعسكرية التي ُوِجدت يف حصون العدو وتعريبها

هم ة هذا الديوان إحصاء اجلند ورواتبهم وأسلحتبديوان اجلند، ومهمَّ  الرشيدولقد اهتم 

ب اجلندي العادي ودواهبم وما يلزمهم من نفقات، وما يأخذونه من غنائم. وقد وصل رات

وال تتجاوز مدة  -يف زمن كان فيه الكبش يباع بدرهم-ا الغنائم العينية عدَ  إىل عرشين درمهاا

                                                 
 .1/193البالذري: فتوح البلدان  (1)

 .156بن جعفر: اخلراج وصناعة الكتابة ص قدامة«. وإنام سمي كل واحد منهام عاصام ألنه يعصم الثغر ويمده يف أوقات النفري» (2)

 .1/621الطربي: تاريخ الطربي  (3)

للكيان  لقد ظلت سيناء وساحل البحر املتوسط فارغة من السكان ويتجاهل السادات ثم مبارك تعمري هذه املناطق لتوفري األمان (4)

الصهيوين الذي باستطاعته اجتياح سيناء بسهولة، كام باستطاعته أن يرسح يف مياه البحر األمحر وينفذ عمليات إنزال بسهولة، 

 وبحت األصوات واحلناجر وهي تنادي بتعمري سيناء والساحل الرشقي وتعدد فوائده االقتصادية والعسكرية، ولكن ال جميب!

 .شيد والعرص الذهبي للدولة العباسية، إسالم أون الين نتأمحد متام: هارون الر (5)

 .131د. شوقي أبو خليل: هارون الرشيد ص (6)

 (.55عمر احلمود: الرقة يف عهد الرشيد، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد ) (7)
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غياب اجلندي عن أرسته أكثر من أربعة أشهر عدا غزوات اجلهاد التي تطول أكثر من هذه 

 .(1)املدة

والعواصم والثغور تنفق عىل املراقب واحلرس وتأمني االستقرار  قنرسينوكانت موارد 

 خراسانللحدود، وتروي املصادر أن جمموع جند فرقه العسكرية النظامية الدائمة املرابطة يف 

عىل مليون جندي، ما عدا املتطوعة الذين يتربعون  يزيدوغريها  إفريقيةوالعواصم وشامل  والعراق

اباجلهاد   .(2)من اهلل وأكثرهم من البدو وسكان األرياف مع العسكر من أجل الكسب أو تقربا

كامل ت هارون الرشيدأن اجليش العبايس يف عهد » هذا العدد اهلائل من اجلنود يدل عىل

 .(3)«قدرة ونظاما وتدريبا وكفاية

ن   .(4)للجيش كل صنوف األسلحة املعروفة عرصئذ الرشيدوأمَّ

ردا عمالقا قادرا عىل ما الرشيدبمثل هذه االستعدادت كان اجليش اإلسالمي يف عهد 

 .(5)«م البالد سليمة آمنةوقد احتفظ بتخو» الرشيدوهلذا انتهى عهد  ؛حفظ الدولة

، ثم انطلقت (6)هـ(131بطلب الروم افتداء األرسى ) مع الروم الرشيدبدأت عالقة 

الصوائف ترتى، وسنرى اختالفا يف املصادر حول قواد الصوائف يف كل عام، وبعض ذلك 

لصوائف وألن اجليش الذي كان يذهب للصائفة قد ينقسم إىل أكثر من فرقة راجع لكثرة ا

ة طَّ فبعض الفرق تشتبك مع الروم وبعضها ال يشتبك تبعا لظروف املعركة أو لظروف اخل

خ ثقة متقدم مؤرِ ، وخليفة الطربيعن  خياطبن  ثري الدهشة اختالف خليفةومما يُ  ؛املوضوعة

يف ما قاله فأصبح  الطربيخني متأخر عنه بسبعني سنة، وقد تابع عامة املؤرِ  الطربيبينام 

ال يبخل بإيراد الروايات  الطربيأن  عىل الرغم منخليفة يف موقع املنفرد الشاذ بروايته، و

 ا ينفرد الدينوريا منه مل يأت يف ذلك املوضوع بيشء يعضد كالم خليفة، وأحيانا فإ ؛املتعارضة

                                                 
 (.55عمر احلمود: الرقة يف عهد الرشيد، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد ) (1)

 (.55مود: الرقة يف عهد الرشيد، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد )عمر احل (2)

 .163د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (3)

 (.55عمر احلمود: الرقة يف عهد الرشيد، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد ) (4)

 .13/92ول ديورانت: قصة احلضارة  (5)

 .132اريخ خليفة صبن خياط: ت خليفة (6)
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بعض الباحثني إىل اجلمع بني كل  ابام ال يوجد عند غريه، وقد نح -ام أيضا خ متقدِ وهو مؤرِ -

هذه احلوادث وهو أسلوب ال نرتضيه يف مقام التحقيق العلمي، وعىل كل حال فليس 

قة، إال أننا ة متعمِ صتخِص مالتحقيق يف هذه التفاصيل جمال كتابنا هذا، ومكانه يف دراسة 

أخذنا يف السطور القادمة بام تبدى لنا من سياقات األحداث والروايات وأسندنا التفاصيل 

إىل مصادرها دون أن نبني يف كل مرة ما الذي محلنا عىل الرتجيح أو ذكر احلادثة أو استبعاد 

 أخرى، فهذا مما خيرج بالكتاب عن هدفه العام.

ا من تفاصيل الصوائف، بل ال نكاد نعرف عن الصائفة إال ثريا وال ترشح املصادر ك

ومن املؤسف أن بعض قادة هؤالء  ،«فغنم وسلم دخل بالد الروم» عامها واسم قائدها وأنه

( األصم سليامن)أو  البكائيعبد اهلل بن  سليامنا مثل ا تقريبا الصوائف ال نعرف عنهم شيئا 

قائد صائفة  عبد احلميد التغلبيبن  وعبد الرزاق (2)هـ(131و) (1)هـ(131قائد صائفة )

بن  ويف الذي بعده، ويسارذاته عام قائد الشاتية يف ال راشد الثقفيبن  وسليامن (3)هـ(133)

بن  زفربن  ومعاوية، (4)حتى حصن طوانة هـ(133الذي توغل يف بالد الروم ) سقالب

 .(5)هـ(151و) هـ(135قائد الصائفة ) عاصم

 عيلبن  سليامنبن  إسحاقبمعزل عن اجلهاد، بل قاد  ومل يكن رجال البيت العبايس

والتي  هـ(135و) (7)هـ(131صوائف ) عيلبن  صالحبن  وعبد امللك، (6)هـ(132صائفة )

امجالثغور » خرج معه فيها جند التي بلغت  هـ(135و)« فأصاب تسعة عرش ألف رأس يعا

حتى  التي توغل فيها يف بالد الروم هـ(151، و)(8)غنائمها مائة وثالثة ومخسني ألف دينار

وفتح فيها  هـ(136حيث قاد صائفة ) عبد الرمحن، وكذلك ابنه (9)مطمورة وفتح أنقرةبلغ 

                                                 
 .1/621الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .1/636الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .1/611، والطربي: تاريخ الطربي 133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)

 .611، 1/611الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .1/622الطربي: تاريخ الطربي  (6)

. وخليفة ال يعتربها صائفة بل جولة عسكرية توغلت 1/625، والطربي: تاريخ الطربي 133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (7)

ا كام بينا يف منهج  وأصابت سبيا، وباقي املؤرخني عىل خالفه ويرصحون بأهنا صائفة.. ومثل هذه اخلالفات ال نتوقف عندها كثريا

 الكتاب.

 .133خ خليفة صبن خياط: تاري خليفة (8)

 ، واملطمورة نقطة حصينة وهي أقل من احِلصن.1/615الطربي: تاريخ الطربي  (9)
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 .(2)هـ(133قاد صائفة ) صالحبن  عبد اهلل، وأخيه (1)ا للرومحصنا 

نفسه قاد غري واحد منها، فقد  عىل قيادة اجليوش والرشيد نووكيف ال يكون األمراء العباسي

ليغزو  هـ(151، كام خرج يف العام التايل )(3)غازيا وفتح مدينة رومية تسمى معصوف هـ(115خرج )

 بقوله: حفصة أيببن  مروانفخلد ذكراه الشاعر « الصفصاف» ا يسمىوفتح حصنا  بالد الروم

 (4)الصفصاف قاعا صفصفاترك   إن أمري املؤمنني املصطفى

 ويف قصيدة أخرى:

ـــْت  ـــوُر َفُأْحكَِم ـــاُروَن الث غ ْت هِبَ ـــدَّ  َوُس

 

ــــرُ   ــــوِر امُلْســــلِمنَي امَلراِئ ــــْن ُأُم ــــِه ِم  بِ

ــــودا   ــــكَّ َمْعُق ــــ لِــــَواُؤهُ  اومــــا اْنَف  بِنَرْصٍ

 

ـــُه تشـــظى العســـاكرُ   ـــُه عســـكٌر عن  ل

وِم أْعَطــــاُه ِجْزَيــــةا    وُكــــل  ُملــــوِك الــــر 

 

ـ عىل الرغمِ    عـْن يـٍد وهوصـاغرُ  اقرسا

 القد تـرَك الصفصـاَف هـارون صفصـفا  

 

ــارِضُ   ــاِس َح ــَن النَّ ــُه ِم  (5)كــأْن مَلْ ُيَدِمنْ

ذلك الوقت بمشكالت داخلية عىل  الرشيدانشغال  عىل الرغم منومل تتوقف الصوائف  

 أرض الـروم صـالحبـن  مللـكعبـد ابـن  عبـد الـرمحنرأسها مسألة والية العهد، فقد اخـرتق 

، وهـو (7)عىل سـاحل بحـر إجيـة يف الغـرب (6)حتى بلغ مدينة أفسوس أو دفسوس هـ(152)

 .الرشيدأقىص توغل حتى اآلن يف عهد 

ت هبا ونستطيع أن نقول إن هذا التوغل كان خامتة مرحلة من ثالث مراحل مر

ثم مرحلة اهلدنة  هـ(152 - 131والبيزنطيني وهم: مرحلة اإلهناك ) الرشيدالعالقات بني 

 .هـ(193 - 153، ثم مرحلة تفجر األوضاع مرة أخرى )هـ(156 - 152)

عني مقابل مبلغ سنوي بلغ تس الرشيدة بعقد اتفاق هدنة مع اإلمرباطورلقد سارعت 

 ألف دينار!

                                                 
 .1/635، والطربي: تاريخ الطربي 133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 .133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .391الدينوري: األخبار الطوال ص (3)

 .1/615الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/16الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .Selçuk لـالرتكية، والتابعة  Efes ةأفسوس: هي اآلن مدين (6)

 .1/616الطربي: تاريخ الطربي  (7)
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، كام ترد يف مصادرنا )أو أغسطة ة إيرينياإلمرباطوريف املرحلتني األوىل والثانية كانت 

بينه وبني  الذي سيكون ، ويف الثالثة ُخلِعت امللكة وجاء نقفورالعربية( هي التي حتكم الروم

 حادث وحديث. الرشيد

فبها  حتت حكم امللكة إيريني (1)مع أحوال اإلمرباطورية البيزنطية الا قلي والبد أن نتوقف

 تكتمل الصورة التارخيية هلذه االنتصارات اإلسالمية املتتالية.

لبيزنطية أن حتكمها امرأة انفردت من بني بعد وفاة ليو الرابع كان مقدرا لإلمرباطورية ا

نساء العامل الشهريات بتجردها من كل معاين األمومة واإلنسانية من أجل الشهرة والعرش، 

النساء الشهريات يف  ىوقد قيل عنها: لقد قدر لإلمرباطورية أن حتكمها امرأة من أمهر وأذك

 .لرِش إىل ا الا ا وميعا التاريخ وأكثرهن متت  

، فكانت هي الوصية عىل العرش إىل حني ها العرش البن قارص هو قسطنطنيترك زوج

قوية ومقربة من الشعب إىل احلد الذي متكنت فيه من  بلوغ ابنها سن الرشد، وكانت إيريني

هم وبعض أجنحة التخلص من خصومها من رجال القرص وإخوة القيرص السابق وغري

 اجليش وكبار املوظفني، وأحلت مكاهنم عنارص مؤيدة هلا.

، الذهبيكان عليها أن تواجه ثالث جبهات: الدولة اإلسالمية التي تعيش عرصها 

من عداء تارخيي، ثم جبهة البلغار التي  وبيزنطة روماالقوي بكل ما بني  باملك أور وشارملان

 مل تكن عىل مستوى املرحلة!  ظهرت عىل الساحة كقوة جديدة، غري أن إيريني

أما اجلبهة اإلسالمية فقد ظلت تعاين منها التوغالت القوية واحلروب الدورية ومل 

بدفع اجلزية مرة ثم ثانية حتى وصلت إىل توقع االتفاقات التي تق ي  أن إالَّ  تستطع إزاءها

ا الصلح اجلبهة البلغارية فقد تلقت عدة هزائم أمامها ومل تتمكن من أي عمل حاسم ؛ أمَّ

سن الرشد ومطالبته بعودة  بني كل هذا هو بلوغ ابنها قسطنطني إزاءها، لكن املشكلة األهمَّ 

 العرش إليه!

، وحاولت هي أن تسيطر عىل وضد إيريني ثري من رجال الدولة مع قسطنطنيكان ك

لنفسها فلم تستطع، وحاول ابنها خلعها بمؤامرة لكنها اكتشفتها فعاقبته  ااحلكم خالصا 

                                                 
 وما بعدها. 112د. حممود عمران: معامل تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية ص (1)



 العباســيون األقوياء   

 

410 

أال يعرتف بقسطنطني  بالرضب وحتديد اإلقامة وكانت فرصة هلا النتزاع قسم من اجليش

ا يف حياهتا، وظلت احلالة يف شد وجذب بني إيريني وجناحها وقسطنطني وجناحه مرباطورا إ

ا، فسعت هي باملؤامرات خللعه واحلط من حتى توىل قسطنطني العرش فعلي   -وهو األقوى-

ثار شأنه، ال سيام لدى رجال الدين، فدبرت له عالقة غري رشعية مع وصيفة حتى تزوجها، ف

والرهبان حتى عذهبم ونفاهم  اإلمرباطوررجال الدين عىل هذا الزواج، وتفاعل الغضب بني 

فثار الشعب عليه، وإيريني تعمل من وراء املشهد نحو إشعال الرصاع فأوقعت بينه وبني قائد 

األرمن فَسَمل عينيه، ثم بينه وبني أكرب أعاممه فسمل عينيه، فخرس هبذا اجلناح األرمني يف 

جليش ثم خرس أعاممه وكبار رجال الدولة فكان سهال أن توقع به، فأمرت بالقبض عليه ا

ال سيام رجال الدين  اإلمرباطوروسملت عينيه، واعتلت العرش من جديد مع مباركة أعداء 

 مرباطور اآلثم.لإل العادلالذين طربوا بالقصاص 

م( حتى انقلب عليها 512-395 =هـ 156-152مل تلبث يف احلكم إال أربع سنوات )

ة حمكمة، ثم نفاها، وتوىل العرش يف هدوء، إذ مل يكن هلا بعد هذه بعد خطَّ « نقفور» وزير املالية

 الرحلة من أنصار، وانتهى هبذا حكم األرسة األيورية وبدأ حكم األرسة اإليسورية.

 مخسة أشهر من خلعها! بعد وماتت إيريني

 واآلن نعود إىل املشهد اإلسالمي..

بعد التوغل األخري واخلطري الذي  هـ(156حتى ) هـ(152لقد ظلت اهلدنة سارية منذ )

من غزوة قادها  خياطبن  ا حلروب أخرى إال ما ينفرد به خليفةنجد ذكرا  وصل إىل أفسوس، وال

ا من  هارونبن  أمحد  فأغار عىل بالد الروم هـ(151) عيلبن  صالحبن  عبد اهللالشيباين ُمَكلَّفا

 ا عىل اخرتاق صغري للهدنة من أمراء أحد األطراف.ها كانت رد  . ولعلَّ (1)«فغنم وسلم»

 بخـالف مـا سـبق هـو اسـتخالص املسـلمني أرساهـم  لكـة إيرينـيوأبرز ما تم يف عهد امل

 أسـري  3311خني يف العـام الـذي كـان فيـه هـذا، وكـان عـدد األرسى عىل اختالف بني املـؤرِ 

ــر، فأرســل  ــن  صــالح الرشــيدأو أكث ــيهس الكــاليبب ــا فتســفريا  ب ــه املوافقــةمَّ ــ(2)ت ل  ت ، ومتَّ

ألـف جنـدي عنـد  يف حراسة جيش مـن ثالثـني الرشيدبن  القاسمعملية الفداء حتت إرشاف 

                                                 
 .136بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 هـ(. 151، وعنده أن هذه السفارة كانت )136ليفة صبن خياط: تاريخ خ خليفة (2)
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 .(1)طرسوسبلدة المس القريبة من 

فقد كان يقوم بإصالحات اقتصادية -ع اجلزية عن دف امتنع نقفور وحني ُخلِعت إيريني

من رسالة واضحة لنقفور، فخرج ُبدَّ  ال وانتقض بذلك العهد، فكان -واسعة يف ذلك الوقت

فحارص حصني قرة وسنان حتى  هـ(153فدخلها )شعبان  إىل بالد الروم الرشيدبن  القاسم

عىل هذا  القاسما من املسلمني مقابل العودة فوافق أسريا  321اإلفراج عن  عرض الروم

ا يف هذه املرحلة ملواجهة املسلمني وهو ما زال حياول ، فام كان نقفور مستعد  (2)ورجع عنهم

 إقرار عرشه.

جديدة ية حتى بدأت مرحلة اإلمرباطوريف امللك وجلس عىل عرش  نقفور وما إن استقرَّ 

 :الرشيديف العالقات بني الدولة اإلسالمية والبيزنطية، بدأها نقفور برسالته التي أرسلها إىل 

 ..ملك العرب هارونإىل  ملك الروم من نقفور»

 أما بعد؛

ليك إالرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت  فإن امللكة التي كانت قبيل أقامتك مقام

من أمواهلا ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليها، لكن ذلك لضعف النساء ومحقهن، فإذا 

، وإالَّ قرأت كتايب هذا فاردد ما حصل لك من أمواهلا وافتد نفسك بام تقع به املصادرة لك

 .«فالسيف بيننا وبينك

حتى مل يستطع  هكالصاعقة، وانفجر الغضب يف وجه الرشيدوقد وقعت الرسالة عىل 

 أحد من جلسائه أن ينظر إليه ثم قاموا عنه، ثم قلب الرسالة وكتب عىل ظهرها:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم»

 ..كلب الروم أمري املؤمنني إىل نقفور هارونمن 

 .(3)«لكافرة واجلواب ما تراه دون ما تسمعهقد قرأت كتابك يابن ا

بجيش فاق املائة  مدينة هرقلةوبدأ منذ هذه اللحظة يف التجهيز للحرب، وانطلق قاصدا 
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 .669، 1/665الطربي: تاريخ الطربي  (3)



 العباســيون األقوياء   

 

412 

ألف وهو يقتحم احلصون ويدمرها وينسف االستعدادت احلربية التي يلقاها بطريقه، وقد 

ملسري بقطع األشجار وإشعال النار فيها لكن انطالقة اجليش تعطيله عن ا حاول نقفور

 مدينة هرقلةاإلسالمي مل يكن يقف أمامها مثل هذا، وبالفعل تم اهلدف واقتحم اجليش 

، ومادت األرض من املدينةهائلة وأرس كثريين منهم ابنة أمري  الا اهلائلة التحصني فغنم أموا

قائد منافس، فعرض دفع اجلزية السنوية مقابل  حتت نقفور الذي كان يواجه ثورة أخرى من

 .(1)عن دياره الرشيدأن يعود 

وتثبيت العالقات إىل ما كانت  وبذلك حققت احلملة هدفها وأعادت إخضاع نقفور

 عليه!

قد أعلن نقض العهد مرة أخرى،  ، وما إن بلغها حتى كان نقفورإىل الرقة الرشيد عاد

وقد ظن أن املسلمني لن يعودوا إىل الغزو بعد أن رجعوا إىل ديارهم ال سيام يف وقت الشتاء، 

بنقض العهد حتى أعاد جتهيز اجليش مرة أخرى فكان  الرشيدلكن خاب ظنه، فام إن علم 

ا عاناه اجليش عىل الرغم مميف وقت الشتاء القارس، و هـ(153وحترك هبم )شوال  ا،ثامنني ألفا 

يف  الرشيدوحارصها مرة أخرى حتى استسلم أهلها وأقام  نه وصل إىل هرقلةفإ ؛اإلسالمي

 .(2)«حتى شفي واشتفى وبلغ ما أراد» بالد الروم

وتصدى له  ودخل بالد الروم جربيلبن  إبراهيمقاد الصائفة  (هـ155ويف العام التايل )

انفسه، لكن اجليش اإلسالمي سحق اجليش البيزنطي  جيش الروم بقيادة نقفور حتى  متاما

ا، وغنم املسلمون أكثر من أصيب نقفور، وقتل منهم ما بلغت به بعض الروايات أربعني ألفا 

 .(3)مرج دابقمرابطا باجليش يف  الرشيدبن  القاسمأربعة آالف دابة. ثم ظل 

قررة من هذه املعارك مؤسفة، لقد دفع اجلزية كام كانت م كانت حصيلة ما خرج به نقفور

ولكن بعد ثمن فادح من أرواح وممتلكات البيزنطيني، فسعى نقفور ملبادلة األرسى امتصاصا 

 .(4)«مسلم بأرض الروم مل يبَق » حتى هـ(159لغضب البيزنطيني، فتم مبادلة األرسى )

                                                 
 .631، 1/669الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/331ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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ية، بل لقد هاجم الثغور اهلدنة ال بقطع اجلز نقض نقفور هـ(159)رجب ذاته ويف العام 

وعىل الكنيسة السوداء وأذنة، وأخذ أرسى من املسلمني، لكن  اإلسالمية فأغار عىل عني زربة

 .(1)أهل املصيصة استطاعوا تتبع نقفور يف طريق عودته وحاربوه حتى استنقذوا منه األرسى

ا، بخالف من انضم إليه من املتطوعني ومخسة وثالثني ألفا ا من مائة جيشا  الرشيد أعدَّ 

، مستعدا لتكون غزوة كبرية إىل أرض الروم هـ(191رجب من  21للجهاد، وانطلق به )

فقال فيه « غاز وحاج» عىل رأسه قلنسوة حتمل شعاره يف احلياة الرشيدحاسمة، ولبس 

 : الشاعر أبو املعال الكاليب

ــــــرده ــــــاءك أو ي ــــــب لق  فمــــــن يطل

 

 فبــــــاحلرمني أو أقىصــــــ الثغـــــــور 

 ففــــــي أرض العــــــدو عــــــىل طمــــــر 

 

ــــــوق كــــــور   ويف أرض الرتفــــــه ف
ــــق  ــــور ســــواك خل ــــاز الثغ ــــا ح  وم

 

 مـــــن املتخلفـــــني عـــــىل األمـــــور 

 

 

 

بـن  عبـد اهللادة جيشـه إىل فـرق انطلقـت يف جهـات خمتلفـة، ففرقـة بقيـ الرشيدقسم  

ساملا غانام، وفرقة من سـبعني  انطلقت ناحية ذي الكالع فحارصها وفتح حصنها وعاد مالك

افتحـت  موسـىبـن  عيسـىبـن  ا بقيادة داودألفا  اكثـمـن الـبالد وهـدمت  كثـريا مـن املعاقـل  ريا

ودبسـة،  فتحت حصني الصقالبة زائدةبن  معنبن  واحلصون، وفرقة أخرى بقيادة رشاحبيل

قد نقضوا  قربصفتحت حصني الصفصاف وملقونية، وكان أهل  خملدبن  يزيدوفرقة بقيادة 

فاقتحمها وهـدم مـن معاقلهـا وحصـوهنا  معيوفبن  محيد الرشيدالعهد مع املسلمني فأرسل 

 .(2)األفا  16وأرس منهم 

قبل أن يتحرك اجليش  حققت هذه الفرق أقىص اإلهناكات احلربية واالقتصادية للروم

االرومية املنيعة، فحارصها اجليش اإلسالمي  املدينة، تلك الرئييس صوب هرقلة ، شهرا

وعملت املجانيق والقاذفات أثرها يف أسوارها فكادت تنهار فأذعن أهلها وطلبوا األمان 

مخسني ألف دينار  يطلب الصلح ويدفع اجلزية وأرسل للرشيد فُأْعطوه، وبفتحها اهنار نقفور

بام فيهم هو نفسه، فدفع عن نفسه جزية أربعة دنانري وعن ابنه  القسطنطينيةعن سائر أهل 

أغلب الظن أهنا -أن يدفع ثالثامئة ألف دينار  الرشيدوكبار رجال الدولة دينارين، فاشرتط 
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يه أال ُيعِمر هرقلة ويعيد ترميم أسوارها واشرتط عل -(1)جمموع ما مل يدفعه من اجلزية السنوية

 الا قد هدم حتصيناهتا وأسوارها لئال تصلح لتكون معق الرشيدوحصوهنا فأذعن نقفور، وكان 

ا بعد ذلك، كام طلب نقفور يف املقابل اإلبقاء عىل حصون ذي الكالع وسنان وصملة حربي  

 .(2)الرشيدفوافق 

الذي بدت من أهله حتركات ضد اجليش  ا إىل حصن طوانةرشقا  الرشيد عاد وبعد هرقلة

 .جعفربن  عقبةاإلسالمي، فحارصه حتى أذعن أهله، وترك هناك فرقة عسكرية بقيادة 

اختتلف هلجتها  الرشيدرسالة إىل  ثم بعث نقفور  عن رسالته األوىل يقول فيها: متاما

 ..ملك الروم أمري املؤمنني من نقفور عبد اهلل هارونل»

 ..سالم عليكم

 أما بعد؛

ب البني جارية أهيا امللك، فإن يل إليك حاجة ال ترضك يف دينك وال دنياك هنية يسرية: أن هت

 كنُت قد خطبتها عىل ابني، فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلَت. من بنات أهل هرقلة

 .(3)«والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته

يباا وقطعة من رسادقاته، فأهداه 
كل هذا، وأرسل إليه  الرشيدوطلب منه مع الرسالة طِ

وقد ُزِينت وُطِيَبت وأرسل معها أنواعا من  -(4)ابنة واحد من كبار قادهتم وكانت-الفتاة 

هبدية مخسني ألف درهم ومائة ثوب من ديباج واثني عرش صقرا وأربعة  التحف، فردَّ نقفور

 .(5)من كالب الصيد املدربة، وثالثة خيول

 اآلخرةإىل نقض العهد، وامتنع عن دفع اجلزية )مجادى  نقفور بعد تسعة أشهر عاد

اهلبريي، وال تعطينا املصادر  خملدبن  يزيد، فخرج جيش من عرشة آالف يقوده هـ(191

ا كان مستعدا   للروما ضخاما املتاح هو أن جيشا أنَّ  إالَّ  تفاصيل عن اجليش ومساره وما تم له،
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يف مضيق عىل مقربة من  الا خملد فقتلوه مع مخسني رجبن  قعوا بيزيدووأهنم أ ،ملثل هذا اهلجوم

، وهذا يفيد أنه كان منفردا بفرقة صغرية أو حتى بحراساته الشخصية وأنه كان (1)طرسوس

اك كبري، فغاية ما نفهم من هذا ا، ولقد عاد اجليش بعد مقتل قائده دون معلومات عن اشتبآمنا 

 ا مل حيدث بني اجليشني.ا وأن اشتباكا ا مفاجئا أنه كان كمينا 

عىل درب احلدث،  مالكبن  عبد اهللأمر الغزو، فوىلَّ  الرشيدومن درب احلدث رتب 

، وكل مرعشعىل  قتيبةبن  سلمبن  سعيد، ووىلَّ طرسوسإىل  مزيدبن  يزيدبن  حممدوبعث 

أصابوا فيها من مرعش جحة عىل قاموا بإغارة نا ، غري أن الرومهـ(191هذا تم يف )رمضان 

سلم، عىل أن اجلديد يف غارات الروم هذا العام عىل بن  سعيداملسلمني قبل أن يتحرك إليها 

ت بمعاونة من أهل الذمة، فأمر وغريها، أهنا متَّ  وأنطاكيةواملصيصة  مرعش وطرسوس

، وأمر أهل الذمة والروماملسلمني  هبدم الكنائس يف منطقة الثغور احلدودية بني الرشيد

 .(2)هيئة املسلمني يف لباسهم وركوهبم بمخالفة

هذه اإلجراءات األمنية استهدفت أال تتكرر الكارثة مرة أخرى فتتخذ الكنائس 

من اختاذ ، وأن تنقص إىل احلد األدنى كجيوب داخلية ونقاط اتصال ومعاونة لصالح الروم

 .(3)اجلواسيس والعيون من أهل الذمة عىل املسلمني بالتفريق يف هيئة املالبس والركوب

 مزيد الشيباينبن  يزيدبن  حممدا بقيادة جيشا  الرشيدوتدارك املسلمون املوقف فأرسل 

                                                 
 .5/3الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/315، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 5/3الطربي: تاريخ الطربي  (2)

اإلجراءات جمردة من سياقها لكي يوحي  بعض من هيوون تشويه التاريخ اإلسالمي ومغازلة األقليات غري املسلمة اآلن يذكر هذه (3)

نه قد دعمهم يف هذه الفكرة استناُد بعض الفقهاء ملثل هذه اإلجراءات إبأهنا كانت متييزا واضطهادا ال غري، ولإلنصاف نقول: 

 هي من معتربين أن هذه اإلجراءات إنام -بن اخلطاب ريض اهلل عنه كالعهد املنسوب لعمر–وباالستناد إىل نصوص أخرى ضعيفة 

 حكام الرشيعة اإلسالمية! واملناقشة الفقهية ليس هذا موضعها.أ

عىل أنه جيب التأكيد رسيعا عىل أن أهل الذمة يف عهد الرشيد كانوا يف عرصهم الذهبي من التسامح واملكانة الرفيعة، وأن هذه 

صال هبم، أما يف بغداد فقد كان كثري من اإلجراءات إنام شملت مناطق الثغور حيث يستطيع الروم جتنيد بعض النصارى واالت

بن بختيشوع من أقرب املقربني إىل الرشيد حتى قال الرشيد: من  رجال الدولة من النصارى، وكان الطبيب النرصاين جربائيل

شفيات فليأت هبا إىل جربيل فإين ال أرد له طلبا، كذلك توىل كثري من النصارى أمر اإلرشاف عىل املست كانت له حاجة إيلَّ 

( توسع بناء Fattal)بن ماسويه، بل ذكر املسترشق فتال  واملدارس وترمجة األعامل الطبية والعلمية، وأشهرهم يف هذا يوحنا

الكنائس واألديرة يف عهد الرشيد، وأن زوجته زبيدة تربعت ألسقف البرصة لبناء كنائس فيها، وسمح الرشيد للنساطرة بناء 

نت زبيدة هتدي إليهم اهلدايا من الصلبان الفضية والذهبية. انظر: د. نادية حسني صقر: مطلع الصوامع اآليلة للسقوط، وكا

 .Fattal: Le statut des Non Musulmens, P. 188. وهي تنقل عن 163، 166العرص العبايس الثاين ص
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 .(1)وأوقع هبم اهلزيمة طرسوسفأدركهم يف  مرعشالذين أغاروا عىل  الروم يتبع

بن  نرصبن  املسلمون يف غزوة الصوائف، وقادها أمري الثغور اجلديد ثابت واستمرَّ 

، وعىل يده جرى فداء آخر لألرسى يف بلدة مطمورة هـ( فاقتحم192اخلزاعي ) مالك

 .(2)، وفيه استنقذ املسلمون ألفني ومخسامئة أسريطرسوسالبذندون القريبة من 

يف  يِفَ وُ تُ ذي ، الالرشيديف عهد  وكان هذا هو خامتة حركة اجلهاد الربي يف جبهة الروم

 .هـ(193العام التايل )مجادى اآلخرة 

ولكن الذي يؤخذ عليه  ،البيزنطية –ا جديدة يف احلرب اإلسالمية بعث روحا  الرشيدإن 

ــ  ة منظمــة يف عملياتــه احلربيــة وعــدم متابعتــه الضــغط عــىل الــرومهــو عــدم الســري عــىل خطَّ

ــا ــة واســتغالله مش ــة الربي ــه العســكري وحتســني حــدود اخلالف ــد تفوق ــة لتأكي كلهم الداخلي

أنـه كـان  عىل الـرغم مـن-الصلح  اإلمرباطوروالبحرية، بل إنه كان جينح للسلم حاملا يطلب 

البارزة فإن احلدود  الرشيدأن اجلهاد من مآثر عرص  عىل الرغم منوهلذا و -ينقضه يف كل مرة

 .(3)املسلمني صالحمل تتغري يف 

، وبقي أن هكذا كانت خالصة وحصيلة اجلهاد الربي بني املسلمني والدولة البيزنطية

 نلقي نظرة عىل اجلانب البحري هلذا اجلهاد.

االهتامم باألسطول البحري واهتم  بصناعة السفن، ولألسطول  الرشيدلقد ضاعف 

ارتهئديوان خاص هيتم بش ون بح 
وتعترب معاركه البحرية دليال عىل أنه كان األكثر اهتامما ، (4)

 .(5)باألسطول من بني أسالفه

ر يف ربط قد و لوال أن هناه عن هذا  سيناءعرب شبه جزيرة  بالبحر املتوسط البحر األمحرفك 

اخرتاق هذا  ا من حلظات ضعف وانكسار يستطيع هبا الرومختوفا  مكيالرب خالدبن  حييى

 ، فرتاجع عن هذه الفكرة. الربط وهتديد احلرمني

                                                 
 .5/3الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .9/193نتظم ، وابن اجلوزي: امل12، 5/11الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .191، 1/191د. فاروق عمر: اخلالفة العباسية  (3)

 (.55عمر احلمود: الرقة يف عهد الرشيد، جملة الرتاث العريب، دمشق، العدد ) (4)

 .111د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (5)
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عىل  قربصجلزيرة  -هـ(191) الشامالذي توىل سواحل - معيوفبن  وتدل غزوة محيد

مدى القوة التي وصل إليها األسطول اإلسالمي والتي مكنته من نرص ساحق كان عدد 

 ألف أسري. 16األرسى فيه 

، وهي التي توجه إليها اهتامم ة بغري شك  يَّ كثر أمهِ األقوى واأل لقد كانت جبهة الروم

ا بل كانت مواجهات أخرى قائمة مع ا متاما املرشق مل يكن هادئا أنَّ  إالَّ  ا،اخلالفة كله تقريبا 

يف الرشق ثم  اهلندومع حكام  طربستانيف  وقبائل اجِليَل والديلم آسياالقبائل الرتكية يف وسط 

 واألرمن يف الشامل. مع اخلزر

غانام،  وسنهار وعاد (1)مدينة كاُبل األشعثبن  حممدبن  جعفربن  العباسوقد افتتح 

بالد  نمريبن  ، وغزا محاد(2)هـ(131والتي بدأت ) خراسانعىل  حممدك يف والية أبيه وذل

، وبعدها بأربع سنوات غزا أمري (3)هـ(131وافتتح مدينة الربدان ) بالد السندرسست يف 

وفتح بالدا كثرية، منها كابل وما  هـ(135) ما وراء النهر الربمكي حييىبن  الفضل خراسان

 .(4)وكان ممتنعا وراء النهر، وقهر ملك الرتك

هي يف و هـ(152) رحني ماتت ابنة اخلاقان ملك اخلز ويف الشامل اشتعلت جبهة اخلزر

فوصل إليه اخلرب عىل أهنا ُقتِلت غدرا، فعزم عىل حرب  حييىبن  طريقها إىل الفضل

من ثغرة غري  هـ(153، وانطلق من مدينة باب األبواب، واقتحم بالد املسلمني )(5)املسلمني

، وكان أرسى أرمينيةأمري  سلمبن  سعيداهنزم أمامها فكانت مفاجأة قاتلة  أرمينيةمتوقعة يف 

 ابن األثرياملسلمني وأهل الذمة نحو مائة ألف أسري، وكانت هلم شناعات وبشائع وصفها 

إىل أمري  أرمينية الرشيد، فأضاف (6)«انتهكوا أمرا عظيام مل ُيْسَمع بمثله يف األرض» :بقوله

، خازمبن  وأمده بجيش كبري عىل رأسه القائد الفذ خزيمة ،مزيد الشيباينبن  يزيد أذربيجان

                                                 
 العاصمة األفغانية اآلن. (1)

 .5/252ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

 .1/633الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/313 ، وابن األثري: الكامل يف التاريخ1/616الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .5/319ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (6)
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 .(1)حلال وُأْصلِحت الثغرةا حتى استقرَّ  ؛اسبعني يوما  أرمينيةت العملية العسكرية يف واستمرَّ 

ا- وكان لألسطول اإلسالمي وجود يف رشق الدولة اإلسالمية، نعرف هذا من  -أيضا

 البرصةعىل بالد بحر  هـ(133) ؛ األوىل قادها عمرو العريب(2)البرصةثالث غزوات يف بحر 

وظفر  هـ(135) البرصةبحر  زياد األصمبن  مسلم، وغزا (3)ة يف رأس اجلمحةفظفر ببارج

جة )ذي احل جزيرة بني كاوان سليامنبن  جعفربن  عيسى، وغزا (4)بإحدى عرشة بارجة

 .(5)ا وحارص آخر لكنه ُأرِس وافتتح حصنا  هـ(159

 اخلارجية العالقات

ملك الفرنجة، وأنه كانت  وشارملان الرشيدشاع يف كثري من الكتابات وجود عالقة بني 

، قالوا: إن بينهام سفارات وتبادل للهدايا وعالقات ودية، بل ذهب الكالم إىل أبعد من هذا

وقد أعطاه باملقابل حق السيادة  باألندلس للقضاء عىل األمويني شارملانتعاون مع  الرشيد

 ثون عن الساعة الشهرية التيعىل مسيحيي الرشق وكنائسهم، ويف أثناء هذه العالقات يتحدَّ 

أهداها مللك الفرنجة، وأهنا حني وصلتهم ارتاعوا ملا رأوه من التقنية  هارون الرشيديقال: إن 

 العالية فظنوا أن الشياطني تسكنها.

 عمر. فاروق دثم  (6)الدوري عبد العزيز. دخان العراقيان البارزان ع املؤرِ وقد تتبَّ 

 هذه املسألة، وانتهيا إىل نتيجة خالصتها كاآليت: (7)فوزي

 الرشيدختلو املصادر العربية واملسيحية الرشقية من اإلشارة إىل أي صلة بني  -1

 ، وال يظهر هذا إال يف املصادر الالتينية.وشارملان

االضطراب بني املصادر الثالثة التي يف هذه املصادر الالتينية يشيع الغموض و -2

                                                 
 .1/613الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 العريب وجنويب إيران واملتصل باملحيط اهلندي رشقا.االسم القديم لبحر العرب الذي يشمل اخلليج  (2)

يه البحريون رأس اجلمحة، له »وصفه ياقوت احلموي بقوله رأس اجلمحة:  (3) سن  خارج يف البحر بأقىص عامن بينها وبني عدن، يسم 

نه إ، وقال اليعقويب 2/161بلدان ياقوت احلموي: معجم ال«. عندهم ذكر كثري، فإنه مما يستدل  به راكب البحر إىل اهلند واآليت منه

 ولكني مل أستدل عىل موقعه احلديث بدقة! «.. آخر بحر فارس»

 .133بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)

 .1/631الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 وما بعدها. 116د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (6)

 وما بعدها. 1/315د. فاروق عمر: اخلالفة العباسية  (7)
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إلينهارد، واألخبار امللكية،  شارملانوهي: حياة  وشارملان الرشيدذكرت عالقة بني 

 ورواية الراهب سانت كول.

ه بتعبري هالفن ومهه تفخيم سيد شارملانإينهارد ال يوثق بكالمه فقد كان من رجال و

. لشارملانالسيادة عىل األماكن املقدسة  الرشيدحمقق كتابه، وهو صاحب معلومة إعطاء 

ا وكتاب األخبار امللكية شحيح املعلومات  الراهب سانت كول فهو من كتاب األساطري!؛ أمَّ

من جهة، وبينهم وبني البيزنطيني من جهة، دفع  وينيواألم العداء بني العباسيني -3

 ( للتحالف ضدمها.وشارملان الرشيدالطرفني )

خون يف توقع وختيل وبني قليل من املعلومات وكثري من اخليال والظنون أخذ املؤرِ  -1

 كني والسفارات املتبادلة بينهام.شكل العالقة بني املل

سكوت املصادر العربية  وإذا كان هذا هو حال املصادر التي تناولت هذه العالقة، يف ظِل 

، وشارملان الرشيدواملصادر املسيحية الرشقية، كان الراجح أنه مل تقم عالقات سياسية بني 

والبيزنطيني ال يقوم وحده كحجة، ال سيام  ية حول العداء لألموينيوحتى املربرات العقل

عن  الا ا عىل اخلالفة العباسية، هذا فضواألمويون يف تلك الفرتة مل يكونوا يمثلون خطرا 

 يونكان العباس هة البيزنطينيباملشكلة األخالقية بالتحالف مع الكفار ضد املسلمني، ويف ج

العالقات اهلامشية  ى. فإن كان ثمة عالقات فهي لن تتعدالرشيدهم اليد العليا طوال عهد 

 التي قام فيها التجار بأدوار تبادل اهلدايا ال أكثر.

 الصنيوهذه العالقات التجارية هي نفسها التي كانت الصلة بني الدولة اإلسالمية وبني 

الصيني يف القرن  البالطتشري التواريخ الصينية إىل ذهاب عدة سفارات عربية إىل » ،واهلند

 -A) العباس( إىل أمري املؤمنني أيب Han- Mi Mo- Miniالسابع والثامن للميالد مرسلة من )

bu- lo- ba أيب جعفر املنصور( وإىل (A- Pu Ch'a- fo وإىل )هارون الرشيد (A- Lun ،)

لرفع  البالطمع هدايا طريفة إىل  ولكني أرى أن هذه الوفود كان يرسلها جتار العرب

 .(1)«مكانتهم

                                                 
، وانظر: د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس 116د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (1)

 .32، 31ص
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 الداخلية املشكالت

ا، وقد واجه فيه العباسمن أطول عهود بني  الرشيدكان عهد  من التمردات التي  كثريا

واحلركات الفارسية الشعوبية وحركات الزعامء الطاحمني وغريها، وقد  عت بني اخلوارجتنوَّ 

أي من -ا جغرافي   الرشيدوالتمردات التي واجهها  هذه املشكالت الداخلية تقسيمرأينا أن 

أكرب قدر من الوضوح وانسجام العرض  حيِققهو ما  -حيث املناطق التي اشتعلت فيها

 التارخيي.

 

 د حصني اخلارجي: مترُّأواًل

 ةعد أربع سنوات من خالفكان مترده أوىل احلركات يف اجلناح الرشقي من الدولة، جاء ب

، وهزم جيش سجستان الذي أرسله هـ( يف نواحي سجستان135، وبدأ حركته )الرشيد

وغريها، فكلف  وهراة باذغيس وبوشنج خراسان، ثم سار هياجم مدن عامرةبن  عثامنالوايل 

ِعَظم جيشه، وظل يؤرق  عىل الرغم منته لكنه ُهِزم أمام احلصني هالغطريف بمواج الرشيد

 .(1)هـ(133إىل أن ُقتِل ) خراسانمنطقة 

 العلويعبد اهلل بن  حييىد ا: مترُّثانًي

وقد كان هذا وصال لسياسة ، (2)بدأ الرشيد عهده بالتقرب إىل العلويني وبذل األمان هلم

ورفع اإلقامة اجلربية عمن أبيه املهدي من بعد اجلفاء القصري الذي كان يف عهد أخيه اهلادي، 

.. إال أن هذا الوئام مل يدم سوى أقل من مخس (3)كان منهم يف بغداد وأعادهم إىل املدينة

 سنوات.. ثم جاءت العاصفة!

 أيب طالببن  عيلبن  احلسنبن  احلسنبن  عبد اهللبن  حييىظهرت ثورة  هـ(136يف )

التي حارب فيها إىل جوار  هـ(169) «فخ» ، وهو الذي كان قد نجا من معركةببالد الديلم

 اليمنثم يف  احلجازبمحاولة أخرى للثورة يف  حييى، وقد قام يف عهد اهلادي عيلبن  احلسني

، ومل جيد يف كل هذه أتباعا يشعلون ثورة، فذهب إىل واملغرب مرصوتنقل يف البالد فذهب إىل 

                                                 
 .5/259ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .6/111املطهر املقديس: البدء والتاريخ  (2)

 .1/621الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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والديلم، ومن هناك أشعل ثورته التي  ثم إىل بالد الرتك خراسانإىل  العراقاملرشق فعرب 

خلق كثري وجم غفري، وقويت شوكته، وارحتل إليه » ناك اتبعه، وههـ(136ظهرت يف عام )

ه إليه (1)«مصارالناس من الكور واأل بن  ا يقوده الفضلن ألفا وا قوامه مخسجيشا  الرشيد، َفَوجَّ

وغري  وقومس وطربستان وجرجان والريعىل ُكَور اجلبل  والياا، وجعله الربمكي حييى

 .(2)ذلك

يمده يف  الرشيدسار الفضل إىل مهمته وحرص عىل إظهار فخامة جيشه وعظمته، وكان 

 فقد التجأ إىل ملك الديلم عبد اهللبن  حييىكل مرحلة باملزيد من األموال والنفائس، وأما 

وحتصن يف بالده، فبدأ الفضل بالسياسة إذ راسل ملك الديلم ووعده بمليون درهم إن هو 

ل خروج  ا- حييىإليهم، كام كتب إىل  حييىَسهَّ َؤِمله وُيَرِجيه، وأنه إن َيِعُده وُيَمنِيه ويُ  -أيضا

اشرتط أن يكتب  حييىأنَّ  إالَّ  ،الرشيداستسلم وخرج إليهم أن يتوىل بنفسه الوساطة له عند 

وكتب األمان  الرشيدبذلك فاستجاب  الرشيدكتاب أمان بيده، فكتب الفضل إىل  الرشيدله 

، وبعث األمان ومعه جوائز وحتف ي هاشمومشيخة بن بيده وأشهد عليه القضاة والفقهاء

وأكرمه وأجزل  الرشيدفتلقاه  بغدادإىل اجليش ودخل  حييىكثرية، فانتهت الثورة هبذا وخرج 

له يف العطاء، ثم أنزله يف منزل حسن وأجرى عليه أرزاقا، وكان يتوىل أمره بنفسه، وأمر 

 .(3)السالم عليهالناس بتعظيمه و

يركز عىل إنجازه يف التوفيق بني البيت اهلاشمي:  حييىبن  وكان مدح الشعراء للفضل

العلوي ومدى  حييىبالسالم مع  الرشيدالعبايس والعلوي، وذلك دليل عىل مدى فرح 

 :حفصة أيببن  مروانإحسانه إليه، يقول 

ــــة ــــد برمكي ــــلت ي ــــال ش ــــرت ف  ظف

 

ــني هاشــم  ــذي ب ــق ال  رتقــت هبــا الفت
ــــراتقني التئامــــه  ــــا ال  عــــىل حــــني أعي

 

 فكفـــــوا وقـــــالوا لـــــيس بـــــاملتالئم 

ـــ  ـــداك بخطَّ ـــازت ي ـــد ف  ةفأصـــبحت ق

 

 مــن املجــد بــاق ذكرهــا يف املواســم 

 
 فقال: ة اخلطيبومثل هذا املعنى أنشده أبو ثامم

                                                 
 .11/135األثري: الكامل يف التاريخ  ابن (1)

 .1/625الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .629، 1/625الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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 َســــــدَّ الثغــــــور ورد ألفــــــة هاشــــــم

 

 بعـــــد الشـــــتات فشـــــعبها متـــــدان 

ــــة هاشــــم  ــــه مجاع  عصــــمت حكومت

 

 (1)مـــــن أن جيـــــرد بينهـــــا ســـــيفان 

 
من جيد  وأمر بحبسه، بل والتمس من الفقهاء الرشيدلكن مل يمض كثري وقت حتى تغري 

، وال جمال للظن بأن هذا تم بغري سبب، بل (2)ثغرة يف عهد األمان الذي أعطاه له وأراد قتله

ثم إىل أقىص الرشق  املغربإىل  مرصإىل  اليمنإىل  احلجازإن الثائر الذي انتقل بثورته من 

حياته  لكِل ليشعل ثورة يستحيل عىل مثله أن هيدأ فجأة ويتوب، فتوبته باألساس نقض 

وصل إليه ما يتخوفه منه وإن مل يكن  الرشيدوتارخيه، وهو ما يصعب عىل مثله، فال ريب أن 

 مان.ا، بدليل أنه مل جيد هتمة ظاهرة يأخذه هبا ففتش عن ثغرة يف عهد األا واضحا ظاهرا 

بأثر من الوشايات والسعايات من أهل اإلفساد  الرشيدوثمة احتامل آخر بأن يكون تغري 

 -العوامبن  الزبريمن نسل - مصعببن  يف كل العصور، وتفصح الروايات عن اسم بكار

لئال ينكشف أنه كان من الثائرين معه قديام،  حييىويتمنى موت  الرشيدأنه كان يوغر صدر 

 .(3)مريض فرتكه فامت يف السجن بعد شهر واحد حييىأن  الرشيدثم رأى 

 أترك اخلارجيبن  محزةد مترُّ ا:ثالًث

حيث تصدى  هـ(151ولكن بروز أمره كان يف العام التايل ) (4)هـ(139مترده ) محزةبدأ 

، وكعادة التمرد يف بدايته يكون قويا مشتعال حتى ماهانبن  عيسىبن  عيل خراسانله وايل 

امليزان حتى خيفت وخيمد، لقد  يتغريَّ تتنبه له الدولة وتعطيه حجمه وترميه بخري أبنائها ف

ابن وايل - عيلبن  ىثم عىل عيس األزدي يزيدبن  عمرويه عىل وايل هراة محزةانترص 

افقد فيها  ثم اهنزم منه يف معركة ثانية عند نيسابور -خراسان من رجاله، وهرب إىل  كثريا

بن  عيلحتى وصل إىل كابل وقندهار، فَشنَّ  عيسى بن عيل حيث ال يدري أحد فلقد طارده

وأنزل العقاب  محزةيف املناطق التي اتبعت  ماهان محلة قاسية عىل اخلوارجبن  عيسى

، وهنا ظهر (5)واإلحراق والتخريب بالقرى التي كانت تساند هذا التمرد، ال سيام قرية زرنج
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اوهرب داخل الزروع بعد أن فقد  محزةفتصدى له واليها اجلديد فاهنزم  محزة ممن بقي  كثريا

معه من رجاله، فصار ال ينزل بقرية إال أكثر فيها القتل والنهب ليتقوى بمواردها حتى لقد 

الذي - احلسنيبن  طاهرقتل ثالثني غالما يتعلمون القرآن يف ُكتَّاهبم مع شيخهم، فتفتق ذهن 

عن محلة قاسية عىل اخلوارج الذين ال يقاتلون فأبلغ يف قتلهم  -حينئذ كان وايل بوشنج

، فأمروه بأن يكف وينهي  محزةبوسائل بشعة حتى يضطرهم إىل إجبار  اخلارجي عىل الكفَّ

ان األمر مل خيل من فاستجاب هلم وسكن األمر وأمن الناس يف بيوهتم وإن ك ،هذا األمر

 .(1)خراساناشتباكات كثرية متفرقة بينه وبني وايل 

بن  عيسىعىل يد  محزةجيش  غالبفوقع اشتباك هائل ُقتِل فيه  هـ(155ثم جتدد مترده بقوة )

 .(2)اا، وانتهى مترده مؤقتا كلها رشقا  نخراساإىل خارج  محزةفهرب  -خراسانابن وايل - عيل

 خراسانكان الوايل عىل حينئٍذ مرة أخرى بعد سبع سنوات، ف أتركبن  محزةظهر 

ألبطال أن يستعني بالقادة اإىل ، سيأيت بعد قليل ذكرها، واضطر بثورة يف سمرقند الا مشغو

من األقوياء فكانت الفرصة مواتية حلمزة الذي عاث فسادا وقتال  خراسانفيها، ففرغت 

النيسابوري فاجتمع معه  عبد الرمحنفربز زعيم حميل هو  وسجستان وهنبا ألموال هراة

ساده واضطره إىل ببسالة وصمود كبري حتى أوقف دائرة ف محزةا، فقاتل ن ألفا وعرش

 .(3)هـ(191االنسحاب نحو هراة )

 د احملمرةا: مترُّرابًع

هـ(، 162) املهديا من متردهم األول يف عهد عادوا إىل ساحة التمرد بعد ثامنية عرش عاما 

العكي وهو متهم بالزندقة،  حممدبن  هـ( كان الذي حرضهم وأثارهم عمرو151هذه املرة )

هـ( تغلبت 151. وفيها )(4)يأمر بقتله فُقتِل وأطفأ اهلل نارهم يف ذلك الوقت الرشيدفأرسل 

 .جرجاناملحمرة عىل 

 النسائي د أبي اخلصيبا: مترُّخامًس

                                                 
 .311، 5/319، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 1/619الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .11/212ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .5/351ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (3)

 .1/611طربي: تاريخ الطربي ال (4)



 العباســيون األقوياء   

 

424 

« نسا» ، بدأ ثورته من بلدتهعبد اهلل النسائيبن  أبو اخلصيب وهيب خراسانثار يف 

فاسُتِجيب له  ماهانبن  عيسىبن  عيل خراسان، ثم ُغلِب وطلب األمان من وايل هـ(153)

فاستوىل عىل  هـ(155، لكنه مل يلبث أن ثار مرة أخرى ثورة أشد من األوىل يف )هـ(151)

 وقوي -خراسانعاصمة - ووصل من القوة حد أن حارص مرو ونيسابور وطوس أبيورد

ماهان يف نسا، فانترص عليه وقتله فخمدت هذه الفتنة واستقام بن  عيسىبن  عيلأمره، فقاتله 

 .(1)خراسانأمر 

 ليثبن  د رافعا: مترُّسادًس

كان ، بل بالد ما وراء النهروهو التمرد األكرب واألوسع واألقوى يف املرشق، وكان يف 

بسبب اختلط فيه ما هو شخيص  هـ(191، وبدأ هذا التمرد )هو أمري سمرقند ليثبن  رافع

بام هو عام، ذلك أن رافع كان قد تزوج باحليلة من امرأة غنية، وُحكِي يف هذا أن زوجها 

فسخ زواجها ثم تسلم مرة أخرى طالت غيبته عنها فاشتكت إليه فنصحها بأن ترتد لين

، الرشيدفرفع شكواه إىل  بغدادفتكون بال زوج، ثم تزوجها هو، فوصل اخلرب إىل الزوج يف 

بن  عيل خراسانبالتفريق بينهام وبعقوبة رافع، وهي العقوبة التي نفذها نائب  الرشيدفأمر 

ا وطاف به يف األسواق مهانا ثم سجنه، وقد  ماهانن ب عيسى بمزيد من اإلهانة، إذ جلد رافعا

ماهان فلم يعطه إياه، بن  عيسىبن  عيلمتكن رافع من اهلرب من السجن وطلب األمان من 

)وأصله  عيسى، إذ كان فثار رافع يف سمرقند، واتبعه كثري من الناس ال سيام من العرب

ا يف سريته، فاستفحل أمر رافع ا جائرا ، وكان ظاملا خراسانفاريس( يتحامل عىل العرب يف 

فانترص  عيسىا بقيادة ابنه جيشا  عيسىبن  عيلوقويت ثورته، ثم قويت أكثر حينام أرسل إليه 

فيام وراء  ليث دعام من األتراكبن  ، وقد لقي رافععيلبن  عيسىعليه رافع وقتل قائد جيشه 

 .(2)النهر ما جعل أمره يزداد قوة

فراسلوه ليبعث إليهم فرقة خاصة  ليثبن  متهيد األمر لرافع (3)واستطاع أهل نسف

، فتم هذا )ذي القعدة ماهانبن  عيسىبن  عيل خراسانابن وايل  عيسىيسهلون هلا اغتيال 
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 .(1)هـ(191

عن  الرشيدما أنزله برافع قبل شهور، إذ عزله  عيسىبن  بعيلويشاء اهلل أن ينزل 

رناها يف استعراضنا ألحوال اخلالفة، فجاء نائبها اجلديد ألسباب سبق أن ذك خراسان

وصادر أمواله، ثم أرسله  عيسىبن  عيلهـ( فقبض عىل 191) أعنيبن  الفارس الكبري هرثمة

 .(2)وهناك ُوِضع قيد اإلقامة اجلربية بغدادإىل 

 الرشيدوخطب يف الناس فأعلن فيهم ما قرره  خراسانما فسد من أمر  وأصلح هرثمة

منذ  خراسان، ورفع عنهم مظامله ومفاسده، فكان خربا سعيدا نزل عىل أهل عيسىبن  عيليف 

وأبنائه، ثم بدأ هرثمة يف إقرار أمر النواحي  عيليهم حقوقهم وأمواهلم من أعوام، ثم ردَّ إل

ليقطع دعمهم لتمرد  فيام وراء النهر والبالد التابعة خلراسان ثم مراسلة أمراء قبائل الرتك

 .(3)الليثبن  رافع

، ال سيام أولئك الذين انضموا الليثبن  د رافعحظات بدأ تفكك متر  ومنذ هذه الل

 إىل سمرقند هـ(، وتقدم هرثمة192، ففارقه عدد من القادة )عيسىبن  لعيلللثورة بغضا 

ليكون معه، وقد أدى  -الوايل عىل بوشنج- احلسنيبن  طاهراستدعى القائد وحارصها، و

عىل نحو ما  أترك اخلارجيبن  محزةإليها  من القادة فعاد خراسانهذا االهتامم برافع إىل فراغ 

ةسبق عرضه، وقد حقق هرثمة بعض االنتصارات   أحد أهمِ - حيث دخل بخارى املهمَّ

قد عزم أن يتوجه إىل  الرشيدهـ(، وكان 193أخي رافع ) ليثبن  وأرس بشري -معاقل الثورة

، ثم إىل طوس جرجانثم سار إىل  بغدادإىل « الرقة» هحرب رافع بنفسه، فخرج من عاصمت

 الرشيدا، وحاول بشري أن يعتذر إىل أسريا  الليثبن  وهناك جاءه مرضه األخري كام جاءه بشري

 .(4)أحرك شفتي بقتلك لقتلتك أن إالَّ  من عمري اهلل لو مل يبَق فلم يقبل منه، بل قال: و

القضاء عىل  أعنيبن  وقد عاش بعد هذا إىل أيام ثم أدركه األجل، ثم استطاع هرثمة

 .هـ(195) الرشيدبعد نحو عامني من وفاة  ليثبن  رافع
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من فتنة قبلية عمياء أعادت أيام اجلاهلية من جديد! لقد  الرشيديف عهد  الشامعانت 

ثم جتددت  (1)هـ(131هذا ألول مرة )، وظهر واليمنية اشتبكت القبيلتان الكبريتان: القيسية

 (2)الطربيوقتل من الفريقني خلق كثري، وفيام يعرض  هـ(136بأقوى وأبشع بعد عامني )

 لتحمل السلطة العباسية وحلفاءها اليمنيني (3)ابن األثريرواية األمر بحياد تأيت رواية 

وهي  ؛ية االقتتال وجتدده وحماوالت الغدر املتكررة بزعيم القيسية أبو اهليذاممسئول

ابن  وتزيد من اشتعال األوضاع والتهاهبا، فيام يبدو آخرون مثل املحاوالت التي تفشل دائاما 

يف  عيسىبن  موسى الشامم أيب اهليذام، وقد فشل وايل ن ضد القيسية وزعيمهيمنحاز (4)كثري

ا من أن خوفا  دمشقسور  سهلبن  سندي دمشقإيقاف هذه االضطرابات كام هدم وايل 

ومعه كوكبة من  الربمكي خالدبن  حييىبن  موسى الرشيديستويل عليها القيسيون، فأرسل 

القادة وأهل احلكمة إلصالح األمر، فاستطاعوا هتدئة األمور واإلصالح بينهم، وقبضوا عىل 

ا يف مفوضا  خالدبن  حييى الرشيد، وهناك جعل بغدادمجاعة من زعامء الفتنة وأخذوهم إىل 

 احلكم عليهم فرأى العفو عنهم وإطالقهم.

! فقيل فيهم املدح والثناء وُعدَّ إيقاف هذه الفتنة يف سجل مفاخر وفضائل الربامكة

 ! (5)واألشعار

 ،هـ(151ا إىل االشتعال )جمددا  أثمر هذا املجهود سكون احلال أربع سنوات فقط ثم عاد

بن  جعفرعزم عىل أن خيرج هلا أقرب رجال الدولة إليه  الرشيدوبلغ األمر من اخلطورة أن 

باألمر وخرج مع جمموعة من القادة  جعفروإال خرج بنفسه، فتكفل  ؛الربمكي حييى

رة عىل عكس املرة السابقة التي كان واألجناد، فلقد كان التشكيل العسكري غالبا هذه امل

إمخاد الفتنة بأن سحب من اجلميع  جعفرواحلكمة، واستطاع  يغلب عليها أهل العلم

أسلحتهم وخيوهلم، فلم يرتك لدهيم فرسا وال سيفا وال رحما وأوقع القتل يف اللصوص 

ا إىل األمن مرة أخرى.. وأيضا واملفسدين ممن ينشطون يف جو الفتن واالضطراب، وعاد 
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 .(1)طارت هبا األشعار ا كانت منقبة أخرى من مناقب الربامكةحني! وأيضا 

 هـ(153) -يف عام نكبة الربامكة- العصبية مرة أخرى بعد سبع سنوات وجتددت

 .(2)فأصلح بينهم يادزبن  منصوربن  حممد الرشيدفأرسل 

 بكربن  ، أحدها كانت بقيادة سيفحتركات صغرية للخوارج الشامثم ظهر يف 

 ، والثانية كانت بقيادة أيب النداء(3)فقتله مزيدبن  يزيدبن  حممد الرشيدفأرسل  هـ(191)

فتصدى هلذه احلركة وقتل  هـ(191) الشاما عىل نائبا  معاذبن  حييى الرشيدفأرسل  هـ(191)

 .(4)هـ(192زعيمها )

 

، وبرسعة غري الرشيديفكر يف العصيان عىل  مرصوايل  عيسىبن  موسىأن  بلغ الرشيدَ 

 حييىبن  جعفرحتت إرشاف  مرصعىل  والياا مهرانبن  عمر هـ(136) الرشيدمتوقعة أرسل 

، بن  عمر، وكان مرصنائب اخلليفة عىل  الربمكي مهران قبيح الشكل، أحول، زمن الكف 

وكان مظهره بسيطا عاديا، يركب البغلة ويمسك العصا وجيعل خادمه رديفه عىل البغلة لكنه 

 مرصإذا توىل  الرشيدمع هذا كان قوي النفس حديد العزم صلب املراس، وقد اشرتط عىل 

إىل هذا، وبثبات وهدوء عجيب مىض  الرشيدبيده فيعتزل متى شاء، فأجابه  أن يكون أمره

، ودخل عىل واليها كأي إنسان عادي له مظلمة، وانتظر حتى انتهى الناس من مرصإىل  عمر

شخصية  مهرانبن  عمرويف سياق الرواية يبدو ة، حوائجهم، ثم أعطاه قرار العزل والوالي

وأن يعدل  مرصة الثقة بالنفس، غاية يف اهلدوء والعزم واحلزم، واستطاع أن جيمع خراج هائل

 .(5)مرصأمرها، فلام استوّف عمله ورأى أنه أصلح أمر البالد اعتزل والية 

 يستطع أن ه مل، وأمر بزيادة اخلراج عام هو مقرر، فلعلَّ مرصأمر  سليامنبن  إسحاقتوىل 

 هـ(135ا آخر )منه، وهو ما أثار عليه متردا  الا حا وأراد أال يبدو أقلَّ  مهرانبن  عمريغني غناء 

حتى عجز  سليامنبن  إسحاقالذين أرهقهم الزيادة، وقاتلوا  تزعمه قادة قيس وقضاعة
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فعزل  -فلسطنيعىل  واليااوكان يف ذلك الوقت - أعنيبن  قائده هرثمة الرشيدعنهم، فأرسل 

حتى جاء  مرصعىل  واليااد قيس وقضاعة، وبقي هرثمة وقىض عىل متر   سليامنبن  إسحاق

 .(1)صالحبن  عبد امللكواليها اجلديد 

 

املهلبي،  حاتمبن  يزيد إفريقيةوايل  يِفَ وُ تُ  هـ(131اخلالفة ) الرشيديف العام الذي توىل فيه 

الطاحنة التي  ا غالية بعد ثورات اخلوارجلستة عرش عاما  املغربار أمر الذي استطاع إقر

 أرهقت اخلالفة وأذهبت عددا من خرية رجاهلا.

اإلباضية أن الفرصة قد جاءت  خلفه يف منصبه ابنه داود، وظن اخلوارج يزيد يِفَ وُ تُ وحني 

ا جيشا  يزيدبن  ، فأرسل إليهم داودهـ(131ة إنتاج ثوراهتم، فانتفضوا يف جبال باجة )إلعاد

 ا آخر أقوى فهزمهم وتتبعهم وأكثر فيهم القتل فانتهى أمرهم.فهزموه، فأرسل جيشا 

إىل  يزيديف منصبه تسعة أشهر، وهي الزمن الذي بلغت فيه وفاة  يزيدبن  وبقي داود

 واليااالذي كان  -عم داود-املهلبي  حاتمبن  ه روحيتولية أخ الرشيد، ثم قرار الرشيداخلليفة 

 القريوانيف أقىص الرشق، ثم وصول روح إىل  السندعىل  واليااومن قبلها  فلسطنيعىل 

حاتم ليكمل مسرية أخيه الذي دانت له البالد بن  تولية روح الرشيدراد ، وأهـ(131)رجب 

 .وصار له مواٍل وأتباع بدال من املخاطرة بواٍل جديد ليس له عصبية يف أرض متور باخلوارج

 .(2)وأغلب الظن أنه مل يقر داود ملا بدر منه من سوء السرية

املهلبي، وظلت كذلك حتى  حاتمبن  بروح بالد املغربت استقرَّ  الرشيدوكام توقع 

 حبيببن  نرص الرشيدبعد ثالث سنوات من واليته، فوالها  هـ(131روح )رمضان  يِفَ وُ تُ 

 منذ نحو ربع قرن. املغرب يدها أمر عىل التي استقرَّ ذاهتا املهلبي، وهو من العائلة 

 الرشيدإىل  -ابن الوايل السابق- حاتمبن  روحبن  بعدها بثالث سنوات ذهب الفضل

جييبه  الرشيدالدوافع ما جعل ، وقد كان معه من األسباب وإفريقيةوطلب منه والية  بغداديف 

، لكن الفضل مل يكن عىل وفاق مع اجليش هـ(133)املحرم  واليااإليها  إىل هذا، فعاد
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، فأساء الفضل يف سريته حبيببن  اخلراساين الذي كانت قياداته متيل إىل الوايل السابق نرص

ا ، فأثاروا متردا نييف ظلمه هلؤالء اجلند اخلراساني -تونسلوايل عىل ا-معهم، ثم أعان ابن أخيه 

 تونسوبدأت حركتهم من  ،«عبدويه األنباري»ـف بواملعر اجلارودبن  عبد اهللعليه قاده 

روح( وأرسلوا إىل الفضل أهنم ما بن  )ابن أخي الفضل روحبن  برشبن  املغريةفعزلوا واليها 

ويطالبون بتولية من  ،أساء السرية املغريةولكن  ،زالوا عىل الطاعة ومل يشقوا عصا اجلامعة

بن  يزيدبن  عبد اهلليكون أهال هلا ومن أهل العدل واالستقامة، فأرسل إليهم ابن عمه 

 دْ عُ يَ فقتلوا الوايل اجلديد ومل بعدئٍذ  لكي ينتقم منهم ؛، لكنهم رأوها خديعة من الفضلحاتم

إزالة الفضل نفسه، وتراسلوا مع األجناد والوالة يف سائر األنحاء حتى  إالَّ أمامهم سبيل 

يمة، ثم اتبعوه إىل ا فهزموه رش هزأخرجوهم من طاعة الفضل، ثم أرسل إليهم الفضل جيشا 

أنفسهم هم  القريوانفحارصوها، ومما يدل عىل سوء سرية الفضل أن أهل  القريوانعاصمته 

روح بن  ثم ُقتِل الفضل هـ(135من فتحوا األبواب البن اجلارود وجنوده )مجادى اآلخرة 

 .(1)بعد ربع قرن املغربيف  أيب صفرةبن  لينتهي بذلك حكم أرسة بني املهلب

أن يسيطر عىل االضطرابات  -زعيم التمرد العسكري اخلراساين- استطاع ابن اجلارود

ي املوايل للفضل ، وأن هيزم اجلناح العسكرحاتمبن  روحبن  التي أعقبت مقتل الفضل

مرة أخرى بعد  القريوانوهو اجلناح الذي خيطط اآلن ملهامجة  سعيدبن  والذي تزعمه العالء

 .(2)هزيمته األخرية

بن  قائده هرثمة املغربفأرسل إىل  الرشيديف هذه األثناء كانت األخبار قد وصلت إىل 

بن  حييىوهو من ذوي القدر واملكانة عند اخلراسانيني، واستطاع  موسىبن  حييىومعه  أعني

خيطط لالستيالء الذي كان  ،ة ابن اجلارودوأن ُيفشل خطَّ  ،د اخلراسانينيأن حيتوي متر   موسى

، وهو ما كان له أكرب األثر يف هتدئة األوضاع، وانسحب ابن اجلارود إفريقيةبنفسه عىل والية 

بن  بعد سبعة أشهر من السيطرة عليها، ثم دخل هرثمة هـ(139صفر  غرة) القريوانمن 

ن الفتنة، وبدأ يف إصالح أحوال فَأمَّ  هـ(139)ربيع األول  القريوانأعني  ن الناس وَسكَّ

 األغلببن  إبراهيممن جهة البحر، وبدأ يف واليته يبزغ اسم  طرابلسفبنى سور  املغرب
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 !(1)الذي سيكون فيام بعد مؤسس دولة األغالبة

ومعهم بعض من بني كلب، ثم أرسل  د قاده مجع من الرببرإمخاد متر   واستطاع هرثمة

)رمضان  املغربفرتك  الرشيدفقبل  املغربيطلب االستقالة من والية  الرشيدهرثمة إىل 

 .(2)بعد سنتني ونصف من واليته عليها هـ(151

العكي، لكنه مل يكن من أهل العدل واحلكمة بل  حكيمبن  مقاتلبن  حممد املغربتوىل 

الذي انضم  األزدي مرةبن  أساء السرية وكرهه الناس ومتنوا زوال حكمه، فثار عليه خملد

ا استطاع إمخاد ثورة خملد أرسل من عنده جيشا  احممدا وغريهم لكن  د والرببرإليه كثري من اجلن

وانضم إليه  تونسالتميمي يف  متيمبن  وقتله. لكن األمور مل هتدأ فام هو إال قليل حتى ثار متام

ا- كثريون مقاتل بن  حممدفتلقاهم جيش  هـ(153)رمضان  القريوانطلق هبم إىل وان -أيضا

 القريوانودخل  متيمبن  ، وطارده متامالقريوانمقاتل إىل بن  حممدلكنهم هزموه وانسحب 

 . (3)طرابلسإىل  حممد، فخرج إفريقيةمقاتل آمن إذا ترك بن  حممدوأعلن أن 

د متام إذ استنكر متر   ؛التميمي األغلببن  إبراهيموهنا ظهر مرة أخرى القائد الطموح 

بن  حممدوسيطر عليها واستدعى  القريوانعىل اخلالفة الرشعية، ومجع جيشه واقتحم به 

مقاتل عىل سيوف جيش بن  حممد ليعود إىل حكمه ومقر عمله مرة أخرى، فعاد مقاتل

كراهية الناس له وحلكمه وتوقهم  عىل الرغم من القريواناألغلب ودخل بن  إبراهيم

 .(4)للخالص منه

ا متام العلم، ولكنه سلك الطريق كان يعلم هذ األغلببن  إبراهيموال ريب يف أن 

 من ِقَبل اخلالفة. إفريقيةلكي يكون الوايل عىل  ؛الذكي

قد أعاد ترتيب من بقي من جيشه  متيمبن  كان متام القريوانإىل  مقاتلبن  حممد عندما عاد

فانسحب متام إىل  إبراهيمفانترص  األغلببن  إبراهيممرة أخرى، وهنا تصدى له  القريوانوهاجم 
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 .(1)حتى طلب متام األمان فُأِجيب إليه تونسحتى حارص  إبراهيموطارده  تونس

، وهذا الرجل مقاتلبن  حممدشهد أمام اخلليفة كاآليت: الناس يكرهون والية كان امل

ا- قد أثبت أنه األقوى يف هذه املنطقة وأنه األغلببن  إبراهيم مدافع عن اخلالفة  -أيضا

يها إىل عمله، والناس يطلبون واليته كراهية حربا ألجل ذلك ليعيد وال ضورشعيتها وقد خا

األغلب بن  إبراهيمعىل  أعنيبن  يف هذا األمر فأثنى هرثمة الرشيدمقاتل، فاستشار بن  حممد

يوليه أمر  الرشيدأرسل فرأى منه العقل والذكاء واحلكمة، ف إلفريقيةالذي عرفه أيام واليته 

م عرضا مثريا: أنه يستغني عن أموال اخلالفة هـ(151)املحرم  إفريقية ، وكان إبراهيم قد قدَّ

التي ُترسل إعانة إلفريقية )مائة ألف دينار سنويا( بل ويتعهد هو بدفع أربعني ألف دينار 

 .(2)رادللخالفة، عىل أن تكون الوالية فيه ويف أبنائه من بعده، وتم له ما أ

ع بام قد نسميه احلكم ومنذ هذه اللحظة بدأ حكم األغالبة، وصارت تلك املنطقة تتمتَّ 

ون ئرة، واخلالفة تفوض شحيث هي توايل اخلالفة وتدفع هلا األموال السنوية املقرَّ  ؛الذايت

 اإلدارة والسياسة فيها.

وصار متكفال بمواجهة  األغلبن ب إبراهيمحتت حكم  إفريقيةمر أ وقد استقرَّ 

 الصعوبات دون العودة إىل اخلالفة.

األقوى واألول، غري أن ثورات اخلوارج يف  معقل اخلوارج الفراتية اجلزيرةمل تزل أرض 

ا، وإن بصعوبة يف بعض مل َتُطل ومل تكن عظيمة، بل كان ُيقىض عليها رسيعا  الرشيدعهد 

 .الرشيداألحيان، وقد كانت البداية منذ العام الثاين خلالفة 

 د الصحصح اخلارجي: مترُّأواًل

، ثم سار اجلزيرةوايل  أبو هريرةوانطلق فجأة.. هزم اجليش الذي أرسله  هـ(131ظهر )

افقتل  املوصلإىل  .. فسيطر عىل ديار ربيعة الفراتية اجلزيرةإىل  من جنودهم ثم عاد كثريا
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 .(1)اجلزيرةوايل  الرشيدا من عندها هزمه وقتله يف أول واقعة، وعزل خلالفة جيشا فأرسلت ا

 اخلارجي سعيدبن  ا: الفضلثانًي

ا فقط، ثم أخذ يف مهامجة القرى واملدن، وكان بعرشين فارسا  هـ(131بدأ الفضل ثورته )

عىل أن تأمن  الا وة بحيث كانت البالد تفضل أن تدفع إليهم أمواهو وفرسانه من البسالة والق

فوقع  -التي تبعد عن نصيبني مخسة فراسخ-مائة ألف ثم بانعامن « بلد» منهم، فأخذ من

، ثم زاد الذين معه إىل مخسامئة عند أبواب من بني تغلب الا عرش رج ااشتباك صغري َقَتل فيه اثن

« ميافارقني» ا، ثمفأعطوه عرشين ألفا « آمد» فأعطوه مخسة آالف، ثم« دارا» دنصيبني، ثم قص

إىل نصيبني، ثم إىل  ثم عاد« خالط» ا، ثمفأعطوه عرشين ألفا « أرزن» فأعطوه عرشة آالف، ثم

ا فهزمهم يف جولة أوىل ثم عاد القتال من اثني عرش ألفا  ، ثم اشتبك بعد هذا مع جيشاملوصل

 .(2)بينهم فهزموه وقتلوه

 سفيان األزديبن  د العطافمترُّ ا:ثالًث

سفيان بن  د العطافمترَّ ؛ حتى ست سنوات أخرى واملوصل اجلزيرةثم سكن حال 

، وقد تبعه أربعة آالف، وهبم صار القوة املوصلوكان من فرسان أهل  هـ(133) األزدي

بن  الوليدد . وقد ساعده عىل هذا متر  (3)األكرب، فجبى اخلراج لسنتني ومل يستطع مقاومته أحد

أقوى وأخطر وشمل  الوليدد ن متر  إذ كا -وسيأيت الكالم عنه بعد قليل- هـ(135) طريف

ال خيرج  املوصلا يف ساكنا  د العطاف الذي ظلَّ منطقة أوسع، فانشغلت اخلالفة به عن متر  

عىل رأس جيش  املوصلإىل  هـ(151بنفسه ) الرشيدومترده حترك  الوليدمنها، فلام انتهى أمر 

ثورة ودعام  لكِل التي يبدو أهلها قوة  املوصلة يف وقد بلغ به الغضب أن عزم عىل إقامة مقتل

لئال تكون  املوصلهبدم سور  الرشيد، فأمر (4)أبو يوسفد، فمنعه من هذا القايض متر   لكِل 

 .(5)ا ألي متمرد فيام بعد، واختذ مقر حكمه يف الرقةحصنا 

 ريفطبن  الوليدد مترُّ ا:رابًع
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 طريفبن  الوليدحتى ثار فيها  ؛ا لسبع سنواتا مضطربا ا قلقا هدوءا  اجلزيرةثم هدأت 

االذي حكمها ملدة وقتل  هـ(135) ا عىل املال فكان أهل من أهلها، ولكنه كان حريصا  كثريا

 قابل إجالئه عنها، وهكذا سار من رأس العنيكل مدينة يفدون أنفسهم بآالف الدينارات م

ثم جواليا ثم  حلوانثم إىل  أذربيجانإىل نصيبني إىل ميافارقني إىل خالط إىل نواحي 

ل من كل مدينة ثم إىل ن« َبَلدْ » فأتى دجلةالسودقانية ثم عرب إىل غريب  صيبني مرة أخرى، فَحصَّ

فبعث  هـ(139ا بحلول عام )ا بليغا ما أمكنه فاستكثر من الرجال واألتباع وأصبح يمثل خطرا 

 فراَوَغه وأرهقه وطال يف حربه حتى غضب مزيد الشيباينبن  يزيدالفارس الكبري  الرشيدإليه 

ملا بينهام من الرحم فكالمها من بني وائل،  الوليدأنه ُيطاول  ووشى به الربامكة- الرشيد

يف مطاردته حتى كانت الوقعة الفاصلة فقتله  يزيدفصدق  -(1)يتهدده يزيدإىل  الرشيدفأرسل 

لها أخطر وإن مل وتفرق أصحابه، وانتهت هذه الثورة التي كان قرهبا من مركز اخلالفة جيع

 .(2)تكن أقوى

 خراسانبعد أن مخدت ثورات  هـ(151شكرا هلل يف هذه السنة ) الرشيدوقد اعتمر 

. (3)حتى موسم احلج وأدى املناسك كلها ماشيا املدينةوإفريقية وظل يف  ومرص واجلزيرة

 ووالَّه العراقني. األمنيابنه  بغدادواستناب عىل 

وظلم  املوصلاحلريش وقد أساء هذا الوايل السرية يف  سعيدبن  حييى املوصلكام وىلَّ عىل 

ا كرس املوصليني واستالب أمواهلم كي هبذ ده أراالناس وطالبهم بخراج أكثر من سنة ماضية، ولعلَّ 

ا- ه أرادد أو لدعم متمرد، ولعلَّ ال يكون هبم قوة إلثارة متر   هبذا ملا يعلمه  الرشيدالتقرب من  -أيضا

كثري من أهل  عليهم، لكن الظلم انقلب عىل رأسه ورأس الدولة نفسها إذ اضطرَّ  الرشيدمن تغيظ 

 واقتصادها. املوصلعنها مما كان له أسوأ األثر عىل البلد إىل اجلالء 

 د جراشة الشيبانيمترُّ ا:خامًس

من أرض السواد،  هـ(139، بدأها )بغدادوكانت ثورته يف اجلزء الرشقي والشاميل من 

وهزم عددا من والة هذه املناطق، ثم عاث يف البالد  ،حلوانثم  (1)ثم الدينور (4)ثم البندجني

                                                 
 .5/312ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .611، 1/633، والطربي: تاريخ الطربي 131، 133اريخ خليفة صبن خياط: ت خليفة (2)

 .1/611الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 العراقية التي تقع رشق حمافظة ديايل، وتكاد تكون عىل احلدود مع إيران.« منديل»البندجني: هي اآلن مدينة  (4)
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 حييىبن  ، فأرسل الفضلومهذان ، ومجع خراج هناوندالا حتى دفعوا له أموا فحارص شهرزور

، فهزموه وأصيب هـ(151شوال  غرة) جربيلبن  إبراهيما من ألفني بقيادة جيشا  الربمكي

وهو يف أسوأ  القادسيةثم إىل  األنبارإصابة بالغة، وظل ينسحب إىل شهرزور ثم إىل  جراشة

يطارده ويأتيه جيش آخر من ألفني  وإبراهيمبه، حال وقد خرس رجاله وهلكت كثري من دوا

، وطالت املطاردة واالنسحاب حتى وقع رسول جراشة يف يد حاتمبن  يزيدبن  خالدبقيادة 

 ،م عىل جراشةفلام أيقن الرسول باهلالك جعل نجاته يف أن يدهل ؛بكار العقييلبن  مسلم

 .(2)وانتهى بذلك أمره ،فقاتله فقتله الا فأدركه لي

 متردات أخرى صغرية ا:سادًس

فقىض  هـ(151) سكنت األحوال أربع سنوات حتى جاءت ثورة أيب عمرو الشاري

قحطبة بن  أبان نبارياأل عبد الرمحن، ثم قتل إذ قتله يف شهرزور عليها زهري القصاب

فقتله  (4)يف آمد اخلارجي ، وبعدها بعامني ثار عبد السالم(3)بمرج القلعة هـ(155) اخلارجي

 .العقييل سعيدبن  حييى

 سيفبن  سبع سنوات أخرى حتى يظهر يف أرض السواد ثروان العراقثم يسكن أمر 

بن  هنايته عىل يد طوق ، فتكونمحصالذي بدأ مترده من بلدة احلواليا القريبة من  هـ(191)

 . (5)هـ(192ا )الذي هزم جيشه وقتل أصحابه، وفرَّ ثروان جرحيا  مالك

أمخدها  وقد هـ( يف وادي الرس151ولقد اشتعلت هذه اجلبهة مرتني، مرة عام )

، هـ(192، ثارت هناك طائفة اخلرمية )الرشيد، ومرة يف أواخر عهد مزيد الشيباينبن  يزيد

، فهزمهم وقتل فارسيف عرشة آالف  اهليثم اخلزاعيبن  مالكبن  عبد اهلل الرشيدفأرسل 

 .(6)غاية يف الرصامة معهم فأمر بقتل الرجال وبيع األرسى الرشيدمنهم وأرس، ولقد كان 

                                                 
 الدينور: بلدة قريبة من مدينة مهذان اإليرانية. (1)

 .1/611، والطربي: تاريخ الطربي 135، 131ياط: تاريخ خليفة صبن خ خليفة (2)

 .619، 1/615الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 الرتكية.« ديار بكر»مدينة آمد اآلن عاصمة حمافظة  (4)

 .5/3، والطربي: تاريخ الطربي 136بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (5)

 .5/15الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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 :ههـ( وحني ذهب إىل حيث قرب النبي  َسلَّم عليه بقول139) املدينة املنورةيف  الرشيدكان 

 فإذا به يقول: موسى الكاظموكان إىل جواره  «.عمبن  السالم عليك يا رسول اهلل يا»

! لكن الكلمة بقيت حتيك احلسن: هذا هو الفخر يا أبا الرشيدفقال  «.السالم عليك يا أبت»

 الرشيدة، فحبسه يف نفسه، ويبدو أنه توقع فيها نية اخلروج فهي حتمل معنى استحقاق اخلالف

رسالة يقول فيها: أما بعد يا أمري املؤمنني إنه مل ينقض عني  موسىوأطال سجنه، فكتب إليه 

يف ي بنا ذلك إىل يوم خيرس فيه ؛ حتى يوم من البالء إال انقىض عنك يوم من الرخاء

 .(1)هـ(153يف سجنه ) موسىاملبطلون.. ومات 

ب العلويني يف احلجاز، فدس إليه بعض كان يراق» وقيل بأن السبب هو أن الرشيد

جواسيسه أن الناس يعتقدون بإمامة موسى بن جعفر، وأهنم حيملون إليه مُخس أمواهلم، 

 .(2)«فاضطرب الرشيد، وملا حجَّ الحظ احتفاء الناس بموسى، فجاء به إىل العراق وسجنه

مقاتل » األصفهاين يفوأورده ، (3)لويني ال يشكون يف قتلهلكن املؤرخني امليالني إىل الع

اخلادم وأحرض القواد  امرسورا » ساق أنل مع أنه حتى إن اليعقويب أورد أنه ُقتِ « الطالببني

والكتاب واهلاشميني والقضاة ومن حرض ببغداد من الطالبيني، ثم كشف عن وجهه، فقال 

رون أن هلم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعرفه حق معرفته، هذا موسى بن جعفر. فقال هارون: أت

 .(4)«به أثرا وما يدل عىل اغتيال؟ قالوا: ال

 الربامكة نكبة

صفر  غرةفأمر ) هـ(153)املحرم  األنبارفوصل إىل  هـ(156من احلج ) الرشيد عاد

بن  وأخيه الفضل خالدبن  حييى، والقبض عىل أبيه الربمكي حييىبن  جعفربقتل  (5)هـ(153

وحبس أتباعهم وأوليائهم.. فكانت ليلة  ، وأرسل إىل الواليات بمصادرة أموال الربامكةحييى

 لقوم من سعة الدنيا إىل ضيقها ومن البساتني والقصور إىل الزنازين والقبور..واحدة أحالت ا

                                                 
 .11/193لبداية والنهاية ابن كثري: ا (1)

 .111د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (2)

 .الرشكة العاملية للكتاب( 2)ط 335، 2/333املسعودي: مروج الذهب  (3)

 .3/115ليعقويب: تاريخ اليعقويب ا (4)

 .352، وابن قتيبة: املعارف ص136بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (5)
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خون والباحثون، وكل منهم أخذ متثل لغزا تارخييا احتار فيه املؤرِ  ال تزال نكبة الربامكة

بة يف تقليب الروايات واستنطاق األحداث ليحاول استخراج السبب الذي أدى إىل هذه النك

وإدارة  املفاجئة لرجال كان ظاهرهم طوال الوقت الوالء للخالفة واإلخالص للرشيد

 الدولة بمهارة وكفاءة والرفق بالناس واإلحسان هلم.

ويف حماولة استنطاق الروايات واألحاديث ُكتب الكثري مما يمثل ضغطا عىل العبارات 

م األمر اهلني البسيط، ويبالغ يف اإلجراء واألحداث حتى َتدل  عىل ما ال تدل  عليه، فُيَضخَّ

 ا هلذه النكبة!ا تفسريي  العادي حتى يكون سببا 

ونحن ال ندعي أننا سنأيت يف السطور القادمة بام مل تستطعه األوائل، بل نزعم أننا نقدم 

 صورة منظمة عن الروايات الكثرية املتضاربة ال أكثر.

، وابنه برمكبن  خالداملعنيون هبذا املبحث هم أربع شخصيات أساسية:  الربامكة

 ..حييىبن  وجعفر حييىبن  ، ثم األحفاد: الفضلخالدبن  حييى

 برمكبن  خالد: أواًل

إىل  (1)، وتشري بعض الرواياتهو لقب كبري سدنة معبد النوهبار، وهو يف بلخ« برمك»

إىل أنه بيت من  (2)، بينام تشري روايات أخرىأنه بيت من بيوت النار التي يعبدها املجوس

 .(3)بيوت األصنام مما حدا بالبعض أن يتوقع ويرجح أنه معبد بوذي

تعظمه امللوك يف ذلك الصقع » أن الذي كان يتوىل سدانة هذا املعبد ويذكر املسعودي

هذا ، وكان (4)«وتنقاد إىل أمره وترجع إىل حكمه، وحتمل إليه األموال، وكانت عليه وقوف

يف كل عام ويقضون  وتركستان والصني اهلندمن  حجاجيأيت إليه  البيت كالكعبة عند العرب

 .(5)فيه سبعة أيام

من السابقني إىل دعوة  لدخاهو من نسل كبري السدنة هذا، وكان  برمكبن  خالدوكان 

                                                 
 .233، واألتليدي: إعالم الناس بام وقع للربامكة مع بني العباس ص1/29فيات األعيان ابن خلكان: و (1)

 .331، والقزويني: آثار البالد وأخبار العباد ص613ابن الفقيه: البلدان ص (2)

 .122، 121د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (3)

 .)ط دار الفكر( 2/235املسعودي: مروج الذهب  (4)

 .5/313، وياقوت احلموي: معجم البلدن 331، والقزويني: آثار البالد وأخبار العباد ص613ابن الفقيه: البلدان ص (5)
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، ومن أكرب دعاهتا، ثم كان من كبار رجال جيش العباسيني الذي أزال الدولة العباسيني

، ثم توىل ديوان خراساناألموية فكان املرشف عىل الغنائم وتقسيمها، ثم توىل اخلراج يف 

وصار يف مقام الوزير بعد مقتل أيب سلمة  أيب العباس السفاحند للخليفة اخلراج وديوان اجل

، ويف عهد املهديثم  املنصور، وظل يتقلب يف الواليات واملناصب يف عهد السفاح ثم اخلالل

ومتويل أمر النفقات واجليش يف املعارك  هارون الرشيدية مرشفا عىل ترب خالداألخري كان 

 .التي خرجت لقتال الروم

ا هيبتنا ما ِهْبنا أمريا » :ا ممدوح الوالية حتى قال أحد معارصيها مهيبا ا قوي  كان أمريا 

عقوبته وال نرى منه جربية ولكن هيبة كانت له يف  من غري أن تشتد برمكبن  خالد

 . (2)هـ(163حتى مات ) .(1)«صدورنا

 خالدبن  حييىا: ثانًي

حتى قال فيه  الا ، ونبالا من أرفع الناس أدباا، وفض برمكبن  خالدبن  حييىوكان ابنه 

، وهو هـ(155، وقد توىل املناصب منذ )(3)«أبا خالدولد الناس ابنا وولد » جابا:إع املنصور

الذي جعل له  الرشيدكاتب  حييىوكان  ،«يا أيب» الذي كان يناديه بـ هارون الرشيدالذي َربَّى 

 .هذا يف عهد اهلاديأبوه والية القسم الغريب من الدولة، وظل عىل منصبه 

من والية العهد، وكان من أنصاره  الرشيدعن خلع  وليحيى فضٌل يف رصف اهلادي

ا، البالطورجاله يف  وهو صاحب البرشى بتوليته اخلالفة بعد املوت املفاجئ للهادي، وقد  أيضا

 ثقة تامة لطول ما بينهام من تاريخ وصحبة. خالدبن  كان يثق بيحيى الرشيدا من قبل أن ذكرن

خني وفاضت به كتبهم، نلتقط من أقواهلم ذلك القول والثناء عليه كثري طويل َشَغل املؤرِ 

بأعباء الدولة أتم  هنوض، وسد  الثغور وتدارك  الدخبن  حييىهنض » :اجلامع البن الطقطقي

ر األطراف، وأظهر رونق اخلالفة، وتصدَّ  ت اململكة، وكان اخللل، وجبى األموال وعم  ى ملهام 

األمور، ا ملا حتت يده قوي ا عىل ا، صائب اآلراء حسن التدبري ضابطا ا سديدا ا أديبا ا، لبيبا ا بليغا كاتبا 

حا ا وجودا ا يباري الريح كرما جوادا  ا، وله يقول ا مهيبا ا وقورا  عفيفا ا بكل  لسان، حلياما ا، ممد 

                                                 
 .1/511الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .2/295الزركيل: األعالم  (2)
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 القائل:

 ال تـــــراين مصـــــافحا كـــــف  حييـــــى

 

نـــــي إن فعلـــــت ضـــــي عت مـــــايل   إن 

 لــــو يمــــس  البخيــــل راحــــة حييــــى 

 

 (1)«لســـخت نفســــه ببـــذل الن ــــوال 

 
طور يف العامرة والتنمية حفره لنهر القاطول ا من بني السومن أعامله التي نلتقطها عرضا 

، وقد ذكرنا من قبل كيف فوضه (3)العراقوثالث أسامه سيحان يف  (2)وآخر أسامه أبا احليل

 ون اخلالفة وكيف كانت له صالحيات واسعة.ئمنذ توىل يف إدارة ش الرشيد

 ه يف إدارة الدولة.يالفضل وجعفر، كانا ساعد وكان ليحيى ابنان شهريان مها:

 حييىبن  الفضل ا:ثالًث

من الرضاعة، وقرينه يف العمر فقد ولد قبله بسبعة أيام فقط، وقد  الرشيدوهو أخو 

، وكان الرشيدأم  ن، كام رضع الفضل من اخليزراحييىمن أمه أم الفضل زوجة  الرشيدرضع 

من رجال الدولة املاهرين، توىل مناصب خطرية، وقىض عىل ثورات  حييىبن  الفضل

فضبط أمرها وأصلح أحواهلا ورفع عن  الواليات وهي أهم   خراسانة، وتوىل ومتردات مهمَّ 

والظلم وأسقط عنهم ما بقي عليهم من الرضائب املستحقة ورفع الرواتب  الناس اجلور

حتى  -كسائر الربامكة-، وكان معروفا باجلود والكرم واحللم (4)فسحر القلوب وملكها

ملك القلوب، وقد كان من سياسة الفضل أنه إن غضب عىل أحد وكان يستطيع إنفاذ غضبه 

، وكان له يف كل موطن يد (5)ش بل يزيده عطاء ومكافأة فيملك هبذا قلبهمل ينتقم ومل يبط

؛ كريمة عىل الناس وصدحت بمدحه ألسنة الناس والشعراء ال سيام بعد كل انتصار أو إنجاز

 .(6)«وكان من حماسن الدنيا، مل ُيَر يف العامل مثله» بالقول: ابن األثريوصفه حتى 

 حييىبن  جعفر ا:رابًع

ا رجل املجلس، فاألول أكثر اهتامما  جعفرولئن كان الفضل رجل الدولة فلقد كان 

                                                 
 .193ابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص (1)

 .131شياري: الوزراء والكتاب صاجله (2)

 .1/611الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .113هشياري: الوزراء والكتاب صاجل (4)

 .639، 1/635الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .5/352ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (6)
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ا وإن مل خيل من الكفاية  باحلكم والتدبري والقيادة والثاين أكثر ظرفا ولطفا وأمتع صحبة وُأْنسا

كان من علو القدر ونفاذ األمر وعظم املحل » :واملهارة كذلك، قال فيه اخلطيب البغدادي

بحالة انفرد هبا ومل يشارك فيها وكان سمح األخالق طلق  هارون الرشيدوجاللة املنزلة عند 

ن أن يذكر وأبني من أفأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من  ،الوجه ظاهر البرش

ا- هر وكانيظ  .(1)«من ذوي الفصاحة واملذكورين باللسن والبالغة -أيضا

، فرجع تسبقه قصائد الشعراء باملدح والثناء. الشاموهو الذي أهنى الفتنة القبلية يف 

إليه وأعزهم عليه،  ا، فكان هو أقرب الربامكةا مج  حب   جعفر حيب   هارون الرشيدوكان 

وتفيض الروايات بوصف ما كان بينهام من األلفة والعالقة حتى تأيت بمبالغات منكرة 

 وأخرى ال تكاد تصدق.

ا ، وكأنام أحس أهنجعفروابنه  الرشيدمن متانة العالقة بني  خالدبن  حييىوقد خشى 

من  جعفرابنه  حييىستؤدي إىل نكبتهم، فلقد كانت كل الفوارق زائلة بني الرجلني، وقد حذر 

إين إنام أمهلتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف هبا أمرك، وإن كنت أخشى أن تكون » هذا فقال:

أكره يا أمري املؤمنني أنا واهلل » ثم ملا كرب اهلاجس يف نفسه قال للرشيد: ،«التي ال رشوى هلا

معك ولست آمن أن ترجع العاقبة يف ذلك عيل  منك فلو أعفيته واقترصت به  جعفرمداخلة 

يا  :الرشيدقال  .عىل ما يتواله من جسيم أعاملك كان ذلك واقعا بموافقتي وآمن لك عيل  

 .(2)«أبت ليس بك هذا

 .(3)«وبني أحدال أرحام بني امللوك » يفقه معنى أن املُلك عقيم، وكان يقول: حييىلقد كان 

فسنرى  الرشيدوإذا حاولنا أن نراجع مسرية الواليات التي كانت ليحيى وابنيه يف عهد 

 املشهد هكذا:

التاريخ القريبة تفصيال كتب ره أوسع باعتبا الطربيوسنأخذ هذا املسار من تاريخ 

خ األحداث بالسنوات مما يمكن من خالله تتبع التطور يف رِ ؤَ ا يُ ا حولي  وباعتباره تارخيا 

                                                 
 .3/152اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (1)

 .135، 133ري: الوزراء والكتاب ص، واجلهشيا1/661الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .155اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (3)
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 املناصب والواليات.

  ة وكان يكثر أول أمره فكان يدير الدول خالدبن  حييىأمور اخلالفة إىل  الرشيدفوض

 .الرشيدأم  العودة واستشارة اخليزران

  الوزارتان» هـ( فاجتمعت له131) خالدبن  حييىخاتم اخلالفة إىل  الرشيدثم أعطى». 

 يأخذ اخلاتم من  الرشيدأن  ثم نفاجأ بعد ذلك بعامني ويف يوم وفاة اخليزران

أو أن  جعفرأعطى اخلاتم البنه  حييىمما يفيد أن  الربيعبن  ويعطيه إىل الفضل حييىبن  جعفر

 .إىل ابنه حييىنقله من  الرشيد

 وهي أهم  - خراسانعىل  واليااهـ( 135يف املشهد ) حييىبن  ثم يظهر الفضل 

عىل الرغم  الرشيدبن  وهناك جيمع آراء الناس عىل البيعة ملحمد -واليات الدولة العباسية

مل يكن له ويل  الرشيدألن  عبايسصغر سنه قطعا آلمال الطموحني للخالفة من البيت ال من

أن  عىل الرغم منعبد اهلل عهد إىل ذلك الوقت، وينبغي أن نالحظ هنا أنه بايع ملحمد ال ل

وبني معقل الدعوة اخلراسانيني،  -فأمه جارية فارسية-ا ونصفه فاريس األخري هو األكرب سن  

ا يربئه من اهلوى الفاريس والتعصب الشعويب، ويثبت والءه للرشيد الذي مل يستطع أن فهذ

! بل هو مل يقدم عىل إعالن البيعة له إال حني تأكدت بني العرب بغدادحُيَِصل هذه املوافقة يف 

 .حييىبن  يف املرشق بفعل الفضل

  ة إمخاد الثورة التي أشعلها مهمَّ  حييىبن  إىل الفضل هـ(136) الرشيدثم أوكل

ة، وقد قام الفضل هبذه يف بالد الديلم العلويعبد اهلل بن  حييى خري قيام، فاستطاع إقناع  املهمَّ

ملك الديلم وإقناع الثائر العلوي باالستسالم مقابل ما يشاءون، وانتهت ثورة رجل ما كان 

دون سفك  -فلقد كان حيرض هلا سنني ويسعى فيها بني البالد- اُيَظن  أن يتوقف عن ثورته أبدا 

 الرشيدجينب عهد دماء، وهلجت ألسن الشعراء حتتفي بفعل الفضل وكيف أنه استطاع أن 

 رصاعا علويا عباسيا يقسم البيت اهلاشمي.

  أخاه  الرشيدالذي كان الفضل يمهد أمر الرشق، كلف  هـ(136)ذاته ويف العام

 موسىة القبلية، واستطاع التي هاجت فيها العصبي الشامأن ينطلق إىل  حييىبن  موسى

ومحلهم إىل  موسىالفتنة الذين قبض عليهم  رءوسإصالح األمر وهتدئة األجواء، وحتى 
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الربمكي فعفا عنهم.. فأي عصبية فارسية  حييىاحلكم فيهم إىل أبيه  الرشيدوكل  بغداد

 شعوبية يف موقف كهذا لو أنه أمر بقتلهم ما عاتبه أحد؟!

 عزم وايل  ، فلقد وصل للرشيدمرصكان أخومها الثالث يمهد أمر  هـ(136)ذاته لعام ويف ا

ةعىل إعالن العصيان فأسند  مرص  يده وعىل مهرانبن  عمرالذي أسندها إىل  حييىبن  جعفرإىل  املهمَّ

 .مرصمهران كان أكفأ من جبى خراج بن  عمرومتهيد أمرها، بل إن  مرصكان إصالح حال 

  فهو أقرب ألن يكون عزال  هـ(133) مرصعن والية  حييىبن  جعفروأما عزل

مهران بن  عمر، ثم ملا استقال مهرانبن  عمرلف بالفعل وك بغداديف  جعفرشكليا، فلقد ظل 

 .سليامنبن  إسحاق الرشيدكلف هبا  مرصبعد استقرار احلال يف 

 ( 133ويزيد يف تأكيد هذا أنه يف ذات هذا العام)ع  هـ بن  والية الفضل الرشيدَوسَّ

 خراسانوالية  الرشيدأضاف إليه  إىل سجستان ، فبعدما كان يتوىل األقاليم ما بني الريحييى

 .مالكبن  محزةوعزل عنها 

  حتى انتهى. هـ(135) املغربد مرشفا بنفسه عىل متر   -وهو الوزير- خالدبن  حييىوكان 

 ( 135ويف هذا العام)ويف هذه السنة فوض » نرى هذه العبارة للمرة الثانية هـ

وأقل ما يدل عليه هذا أن العالقات حتى . «.برمكبن  خالدبن  حييىأموره كلها إىل  الرشيد

 .والربامكة الرشيدهذه اللحظة كانت بال شوائب بني 

 ويبني فيها املساجد  خراسانكان يعمر  حييىبن  ويزيد يف التأكيد عىل هذا أن الفضل

ا- ن، كام كا(1)والرباطات الذين متردوا عىل الصلح مع اخلالفة  يغزو أحد ملوك الرتك -أيضا

-وينترص عليه، بل اصطنع الفضل لنفسه قوة عسكرية خراسانية تقدر بنصف مليون جندي 

قوهو رقم مبالغ فيه جد   ن وعرش بغدادوسيقدم منهم إىل  ،«العباسية» وسامهم -ا وال ُيصدَّ

ها ولسنا نجد ءا، وكان رد فعل الشعراء مدحا آخر هلذه اخلطوة التي تزيد قوة الدولة وغناألفا 

 وحدهم. ا منها أو احتساهبا كأهنا قوة للربامكةمما قرأنا ختوفا 

  كان يف استقباله مجع غفري  ـ(ه135) خراسانا من راجعا  بغدادوحني قدم الفضل إىل

ووجوه الناس والشعراء والعامة، وكان عىل رأسهم  من القادة واألمراء والبيت العبايس

                                                 
 الرباطات: معسكرات املجاهدين. (1)
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هائلة يف الناس الذين استقبلوه حتى فاضت يف مدحه  الا نفسه، وقد أنفق أموا الرشيداخلليفة 

ووجوه القادة له يثبت أن  الرشيدلكن الذي هيمنا التأكيد عليه هنا أن استقبال األلسنة.. 

مل يتوجس خيفة من تشكيله للفرقة العسكرية اجلديدة، وال بأنه اصطحب منها  الرشيد

 ا.عرشين ألفا 

 ( 139ويف)منه  الا عن احلجابة ويوليها بد الربمكي خالدبن  حممد الرشيديعزل  هـ

.. وهو عزل ال ترصح املصادر بتفاصيل عنه، ويبدو كأي إجراء إداري مل الربيعبن  الفضل

 خني.تقف عليه أسباب املؤرِ 

 ( 151ويف العام التايل)أن  جعفرعىل  الرشيد، فعرض الشامجتددت العصبية القبلية يف  هـ

 جعفرأول مرة يفارق فيها  -فيام نعلم-باألمر، وكانت هذه  جعفرخيرج هو أو العكس، فتكفل 

ا يف معنى ا عذبا ، وقال للرشيد كالما بغدادإىل  والرشيد، وقد نجح يف مهمته خري نجاح، وعاد بغداد

 «.اله إكراما  الرشيدفازداد » :بقوله الطربيابه عنه، ويعلق تأمله ملفارقته وغي

 ( 151ويف هذا العام)بن  حييىوأعطاه ألبيه  حييىبن  جعفراخلاتم من  الرشيدأخذ  هـ

 مل يذهب إال ألبيه! جعفرملدة، ثم هو ملا خرج من يد  جعفركان مع  لرشيدا، أي أن خاتم خالد

 ( 151ويف العام نفسه)عن  ، ثم عادوسجستان خراسانجعفرا عىل  الرشيدَوىلَّ  هـ

ةهبذه  جعفراص له، فكلف عىل احلرس اخل والياا جعفرهذا القرار، وجعل  القائد  املهمَّ

 .أعنيبن  العسكري هرثمة

  وال تقدم  هـ(151) طربستانعن والية  حييىبن  الفضل الرشيدوكذلك عزل

 داري عادي.ا بل تسوقه كإجراء إاملصادر سببا 

  يف االستقالة  خالدبن  حييىاستأذنه الوزير  هـ(151حجته ) الرشيدوبعد أن أهنى

 يف العام التايل. له حتى عاد الرشيدلفرتة فأذن  مكةمن الوزارة والبقاء يف 

 حييىبن  جعفركلف  هـ(152ا للعهد )ولي   للمأمونالبيعة  الرشيدخذ وحني أ 

 باإلرشاف عليه وتعليمه ورعايته بام يؤهله إلدارة أمور احلكم.

  خالدبن  حييىخربا عن أن  هـ(155ثالث سنوات، ونجد ) الربامكةثم خيتفي ذكر 

، ثم خيتفى ذكرهم الرشيداستأذن مرة أخرى للعمرة يف رمضان والبقاء حتى وقت احلج، فأذن له 
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 حييىبن  الفضل غضب عىل الرشيديرصح بأن  ، ولكن اجلهشياري(1)مرة أخرى حتى تأيت نكبتهم

فتشفعت فيه  -من الرضاعة الرشيدوهي أم -ومعه أمه  لكن األخري ذهب إليه يف الرقة هـ(153)

 .(2)لكنه مل ُيِعْده إىل مناصبه األمنيوصلح ما بينهام، وأبقاه عىل رعاية ابنه 

هم للغاية أن نتذكر بأن كل إنجاز يصنعه برمكي للدولة كان إضافة لسجل ومن امل

، بل حييىأو الفضل أو  جعفرأو  موسىاألرسة من هذه اإلنجازات، فكانت األشعار ال متدح 

تأيت عىل كل هؤالء باملدح والثناء.. وكانت حقا أشعارا غاية يف الكثرة واإلجالل، ويعرف 

 دجمرَّ واحلب األصيل غري املتكلف أو املصطنع، ومل يكن هذا  فيها متذوق الشعر طعم الصدق

للعامة واخلاصة جيعل من هذه الصورة رأيا عاما عميقا  نفاق أو متلق بل كان إكرام الربامكة

 يف الوجدان الشعبي!

يف وحتى لو مَحََلنا الشك عىل الشعراء وضعف الثقة فيهم عىل أن نصدق ما قالوه، فك

بن  جعفرالذي ملا أتاه خرب قتل  -وهو اإلمام الكبري الَعَلم- عيينةبن  بقول رجل مثل سفيان

كفه ونة الدنيا فائاللهم إنه كان قد كفاين م» :الا توجه إىل القبلة قائ وما نزل بالربامكة حييى

 .(3)«ونة اآلخرةئم

قد  والربامكة الرشيدهذا االستعراض التارخيي السابق يؤكد أن اضطراب العالقة بني 

، فمنذ هذه السنة هـ(153صفر  غرةم بأربع سنوات )أي قبل نكبته هـ(152يكون بدأ )

خيتفي ذكرهم يف األعامل والواليات وتكليفهم باملهام، وال نجد إال أخبارا يستأذن فيها 

 .(4)فة، وهو أمر يوحي بالتوجس واخليبمكةوالبقاء  الرشيديف مفارقة  خالدبن  حييى

كان يعود إىل  خالدبن  حييىلكن هذا التحليل يرهقه ويشغب عليه بعض أمور: أن 

اومل يلبث  بغداد وأن  األمنياية ظل هو القائم عىل رع حييىبن  ، وأن الفضلمكةيف  كثريا

                                                 
، 611، 639، 635، 633، 636، 631، 633، 629، 625، 626، 621، 623، 621، 621، 1/619الطربي: تاريخ الطربي  (1)

611 ،612 ،613 ،611 ،615 ،616 ،619. 

 .139زراء والكتاب صاجلهشياري: الو (2)

 .3/159اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (3)

بروايات تفيد تغري احلال بني الرشيد والربامكة، بعضها يؤكد  -السيام اجلهشياري يف كتابه الوزراء والكتاب–وتفيض بعض املصادر  (4)

ا وصل إىل التلميح ههبا من حوله، وبعضحرص الرشيد عىل الرس وعدم خروجه مطلقا، وبعضها يفيد أنه مل يتحرج يف أن يسمع 

 بن خالد. املتبادل بينه وبني حييى
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ويل العهد، وظلت كل األمور عىل حاهلا مل  املأمونظل هو القائم عىل رعاية  حييىبن  جعفر

جاءت هذه النكبة تى ؛ حوجاههم ومكاهنم من الدولة فيها يشء يف سعة نفوذ الربامكة يتغريَّ 

 فجأة مل يتوقعها أحد حتى هلي تصدق قول القائل:

 يغري اهلل من حال إىل حال  ما بني طرفة عني وانتباهتها

يف نكبتهم هلذا السبب إىل ما قبل نكبتهم بست  الرشيدثمة روايات ترجع ببداية تفكري 

بن  صاحب الرشطة السندي الرشيدفيها ، وأخرى أمر (2)، وأخرى بأربع سنوات(1)سنني

 .(3)قبلها بسنة أن يستعد للقبض عىل الربامكة شاهك

ثم  وناملأمبرعاية  حييىبن  جلعفر الرشيدوالرواية األوىل مستبعدة ألهنا تسبق تكليف 

 اليعقويبخان عراقيان: ، بخالف الروايتني األخريني فهام ملؤرِ العراقهي من أندليس بعيد عن 

لعزم ، ومها متقدمان، كام أهنام ال يتعارضان، فبداية التفكري قبل أربع سنوات واواجلهشياري

 عىل النكبة قبلها بسنة، ومها يتفقان مع استعراضنا التارخيي الذي يقول باختفاء ذكر الربامكة

 من املناصب والواليات منذ أربع سنوات.

 الرشيدال نعلم بالضبط والتأكد كيف فكر » وخالصة القول يف حتديد الوقت هو أننا

وكيف انتهى به األمر إىل ذلك؟ إن هناك صعوبة وال ريب يف كشف األمر، ؟ جعفربقتل 

بقية حياته وهو غري نادم عىل نكبتهم، فهو مل يطلق رساحهم حتى بعد أن  استمرَّ قد  فهارون

 .(4)«بزمن بعيد جعفرقتل 

دافعا الجتهاد األذهان يف التفسري، وكعادة  بنكبة الربامكةكان الغموض الذي أحاط 

 الناس: فمنهم من اجتهد بام أطاق ومنهم من اجتهد ليخدم دوافعه وميوله واجتاهه ومذهبه.

 خني والباحثني يف هذا فتلك هي أسباهبم ودالئلهم عليها:وإذا مجعنا ما فاضت به جعبة املؤرِ 

 عوبية والتعصب للفرس: الشأواًل

                                                 
 .325، 5/321ابن عبد ربه: العقد الفريد  (1)

 .153، 3/152اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 .155اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (3)

 .31د. يوسف العش: تأريخ عرص اخلالفة العباسية ص (4)
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( يرمون بالزندقة إال من كانوا )الربامكة» وأقوى ما ورد يف هذه التهمة ما ذكره ابن قتيبة

 :وذكر يف ذلك قول األصمعي ،«عصم اهلل تعاىل منهم

ـــــــــس   إذا ذكـــــــــر الرشـــــــــك يف جمل

 

ـــــك  ـــــي برم ـــــوه بن  أضـــــاءت وج
ـــــــــة   ـــــــــنهم آي ـــــــــت بي ـــــــــو تلي  ول

 

ــــزدك  ــــن م ــــث م ــــوا باألحادي  (1)أت
 

وباقي ما ورد فيها ال يقوم بالتهمة، بل هو ضغط من الباحثني عىل الروايات لتؤدي هذا 

والفضل رجل ال  ،للمأمون لسهبن  الفضَل  خالدبن  حييىاملعنى، فقد استدلوا بتقديم 

فهو رد  (2)«ألن فيه ميال عن العجم» الليثبن  حممدته اإلدارية، أو بكراهة ءمطعن يف كفا

بالتقصري يف  مزيد الشيباينبن  يزيدفعل تلقائي طبيعي واملستغرب هو العكس، أو اهتامهم 

فليس ثمة ما يدل عىل أنه بدافع شعويب، بل قد يكون  (3)طريفبن  الوليدحرب اخلارجي 

، فالوليد ويزيد من ذات حقا، وقد يكون سوء تقدير، وقد يكونون أرادوا النصيحة للرشيد

 ذا يف العادة ُيتهم ويظن به السوء.الرحم، ومثل ه

وقد رواها ابن  -ة الرواية هذا، فإذا سلمنا بصحَّ  ويف النفس يشء من قول األصمعي

ا- فهو منفرد هبا، كام أن هذه األبيات منسوبة -بغري إسناد قتيبة من سند متصل إىل أيب  -أيضا

اجي أبو القاسم، فقد رواها اهلول الَزجَّ
شعراء ثالثة احرتفت أشعارهم » قال: عن املربد (4)

 الربمكي حييىبن  فضلوأبو اهلول. فجلس ال نوفلبن  وحييى، املسند وكلهم من محري

من  شيئااا للشعر فتقدم إليه أبو اهلول ينشده فقال: لست أسمع منك ا غانيا جملسا  بالنهروان

وأنشد األبيات  ،املديح أو تنشدين مما هجوتنا به، فأبى عليه فأقسم عليه ليفعلن فأنشأ يقول...

 . فهذا فعل شاعر ال يؤخذ من قوله وال يعتد به.(5)ا يف املدحة ثم أنشد بعدها أبياتا املذكور

يف املجالس ثم ال يكون مشهورا، بل نلتمسه يف  ويستحيل أن يكون هذا سلوك الربامكة

سلوكهم األلفاظ املنزوية بني الروايات ثم نلوي أعناقها لتؤدي إىل التهمة، وكيف يكون هذا 

؟! ثم أين تنديد واملزدكية واهلادي حيث احلرب عىل الزنادقة املهدييف املجالس بعد عرص 

                                                 
 مزدك: صاحب الديانة املزدكية عندهم قبل اإلسالم.، و352، واملعارف ص1/113ون األخبار ابن قتيبة: عي (1)

 .152ابن النديم: الفهرست ص (2)

 .5/312ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (3)

 .15/136وهو من أعالم اللغة، وبغدادي، ويرفض الذهبي هتمة تشيعه يف سري أعالم النبالء  (4)

 .111جاجي: أخبار أيب القاسم الزجاجي صأبو القاسم الز (5)
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 العلامء هبذا إذا كانت هذه األرسة تتوىل احلكم؟!

الذي يكفي  خالدبن  ينفي هذه التهمة، فيحيى الرشيدطوال عهد  كام أن سلوك الربامكة

حتى ليدعو له سفيان حني جاءه الكرب، ثم إن  ؟حاجة الدنيا عيينةبن  ا يف قامة ومقام سفيانإماما 

بن  حييىوعفا  -ونصفه فاريس- املأمونوقدمه عىل  -وهو عريب- األمنيالفضل هو من مهد بيعة 

 وهم عرب ولو شاء لقتلهم بال معاتب. الشامالفتنة القبلية يف  رءوسعن  خالد

 حييىعدد من الروايات تصف سلوك  -خ عراقي متقدموهو مؤرِ - وعند اجلهشياري

فجعل يتعلق بأستار » وتدينه، فيام قبل املحنة أو بعدها، منها فيام قبل املحنة أنه كان يف الطواف

ويردد هذا الدعاء: اللهم إن ذنويب مجة ال حيصيها غريك، وال يعرفها سواك، اللهم إن  الكعبة

برصي ومايل وولدي كنت معاقبي فاجعل عقوبتي يف هذه الدنيا وإن أحاط ذاك بسمعي و

 .(1)«حتى تبلغ مني رضاك

ألبيه وهم يف القيود  (2)حييىبن  جعفرفيام بعد املحنة سؤال  وروى اخلطيب البغدادي

بس الصوف يا أبِت بعد األمر والنهى واألموال العظيمة أصارنا الدهر إىل القيود ول» واحلبس:

 .(3)«: يا بنى دعوة مظلوم رست بليل غفلنا عنها ومل يغفل اهلل عنهاحييىواحلبس؟ قال 

قد يكون ُظلِم من أحد رجاله دون أن  الا ملا شكَّ يف أن رج حييىبن  وقد ارتاع الفضل

نقل من حمبس  حييىبن  الفضل» أن يدري، وهذا فيام بعد احلبس واملحنة، روى اجلهشياري

ا كان فيه إىل حمبس آخر، فوقف له بعض العامة، فدعا عليه، وأنه اضطرب من ذلك اضطرابا 

كان معه: أحب أن  نْ ا قبله مثله يف يشء من حوادث النكبة، وأنه قال لبعض مَ مل ير مضطربا 

؟ وهل حلقه من بعض أسبابنا، عىل غري علم تلقى هذا الرجل، وتسأله عام دعاه إىل ما كان منه

منا، ظلم فنتالّف ما خال؟ فصار رسوله إليه، وسأله عام دعاه إىل ما كان منه، وهل حلقه ما 

يوجبه؟ قال: فقال: ال واهلل، ما حلقني ما أوجب ذلك، ولكن قيل يل: إن هؤالء كلهم زنادقة. 

 .(4)«قد واهلل رسيت عني، وفرجت ما يب، وأزلت ما حلقنيالرسول إليه بذلك قال:  فلام عاد

                                                 
 .135، واجلهشياري: الوزراء والكتاب ص1/661الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 بن حييى ال جعفر، فجعفر ُقتل، أما الفضل فهو من حبس مع أبيه. املظنون أنه يقصد الفضل (2)

 .11/131اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد   (3)

 .215لكتاب صاجلهشياري: الوزراء وا (4)
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وأهله من نكبته ألبيه وأخويه، ولو كان األمر  خالدبن  حممداستثنى  الرشيدفإن  اأخريا و

 هتمة الفارسية أو الشعوبية ما كان استثناه منه.

من كتب التاريخ املتأخرة التي عنيت بجمع الروايات املتناسقة إن هذه التهمة تكاد تزول 

خني القوميني ومل تتجدد إال يف كتب املؤرِ  -خني الروادكام هو سلوك املؤرِ -ال حشدها 

 م(، ثم دخلت إىل1955 - 1951ثم اشتعلت يف أجواء احلرب العراقية اإليرانية ) العراقيني

، إيرانالذين متثلهم  بحوث ومؤلفات اإلسالميني مع الرصاع املعارص بني السنة والشيعة

افأعاد هؤالء   -استخدام هذه الروايات يف معرض بحث جذور الرصاع )العريب  مجيعا

 الشيعي(. -الفاريس( أو )السني 

 ا: سعة النفوذ واجلاهثانًي

ا وثروة، وال ريب ا وقصورا وبيوتا  الا أوسع من اخلليفة وأهل بيته أموا الربامكة فلقد صار

ثري ضدهم احلسد واحلقد ويشعل قلوب الواشني أن مثل هذا يؤدي إىل الطغيان ألهله كام يُ 

 الذين ال جيتمعون يف مكان كام جيتمعون يف بالط امللوك.

 هذا بقوله:  ابن خلدونيلخص 

ما كان من استبدادهم عىل الدولة واحتجافهم أموال اجلباية حتى  إنام نكب الربامكة»

يطلب اليسري من املال فال يصل إليه فغلبوه عىل أمره وشاركوه يف سلطانه ومل  الرشيدكان 

عظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة ف ،يكن له معهم ترصف يف أمور ملكه

وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة 

مخسة وعرشون  خالدبن  حييىمن ولد  الرشيديقال إنه كان بدار  .وحجابة وسيف وقلم

قلم زامحوا فيها أهل الدولة باملناكب ودفعوهم عنها  ا من بني صاحب سيف وصاحبرئيسا 

ويل عهد وخليفة حتى شب يف حجره ودرج من  هارونمن كفالة  حييىبالراح ملكان أبيهم 

يثار من السلطان إليهم وعظمت الدالة عشه وغلب عىل أمره وكان يدعوه يا أبت فتوجه اإل

ت هلم الرقاب وقرصت عليهم منهم وانبسط اجلاه عندهم وانرصفت نحوهم الوجوه وخضع

مراء وترسبت إىل خزائنهم يف مال وختطت إليهم من أقىص التخوم هدايا امللوك وحتف األاآل

وعظامء القرابة العطاء  سبيل التزلف واالستاملة أموال اجلباية وأفاضوا يف رجال الشيعة

ومدحوا بام مل يمدح به  ،فكوا العاينو ،رشاف املعدمنن وكسبوا من بيوتات األوطوقوهم امل
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ىل القرى والضياع من الضواحي واستولوا ع ،وأسنوا لعفاهتم اجلوائز والصالت ،خليفتهم

 ؛وأغصوا أهل الوالية ،حتى أسفوا البطانة وأحقدوا اخلاصة ،مصار يف سائر املاملكواأل

 ،لة عقارب السعايةودبت إىل مهادهم الوثري من الدو ،فكشفت هلم وجوه املنافسة واحلسد

يف  من أعظم الساعني عليهم مل تعطفهم ملا وقر جعفرأخوال  حتى لقد كان بنو قحطبة

وقارن ذلك عند خمدومهم  ،وال وزعتهم أوارص القرابة ،نفوسهم من احلسد عواطف الرحم

 ،د التي بعثتها منهم صغائر الدالةوكان احلقو ،نفةنواشئ الغرية واالستنكاف من احلجر واأل

بن  حسنبن  عبد اهللبن  حييىرصار عىل شأهنم إىل كبائر املخالفة كقصتهم يف وانتهى هبا اإل

 .(1)«احلسن

نفسه مل يكن  الرشيدوكيف أن  مدى األموال التي حازها الربامكةوتفيض الروايات ب

جيد يف بعض األحيان ما يطلبه من األموال، أو ما يقرره كعطاء لزائر أو شاعر أو نحو ذلك 

 فال ينفذ رأيه، ويف بعض هذه الروايات مبالغات ال تصدق.

، ظهر منهام من اإلدالل ما ال حتتمله نفوس خالدبن  حييىل ابني ا والفضوقيل إن  جعفرا 

 .(2)لذلك الرشيدامللوك، فنكبهم 

ويبدو هذا أقرب األسباب إىل الواقع، فالغنى وسعة النفوذ يؤديان إىل االستكثار من 

يف تقرب الناس منهم وتزلفهم إليه، فإذا  يزيدوهذا األموال والديار والقصور والبساتني، 

كانوا أصحاب جاه وسلطان وقرب من اخلليفة جيعلهم أصحاب تفويض وترصف يف الدولة 

 فإهنم يقضون احلاجات فيزدادون علوا ومكانة، وهكذا.

وهذه الدائرة تولد دائرة أخرى لدى اخلصوم واألعداء واحلاسدين، فام من قوم إال وهلم 

حاسد، ثم إن هؤالء يعملون عىل السعي هبم لدى اخلليفة الذي يرى بنفسه أن األمر عدو و

يكاد يفلت من يده، وإذا كان أمر املُلك مما يقتل فيه الرجل ابنه وأباه وأخاه فكيف بمواليه 

 ورجال دولته وصنائعه؟!

 الرشيدجناية توجب غضب  ما كان من الربامكة» ويف مثل هذا املعنى يقول اليافعي:

يام أهم خري الناس  يولقد استطال الناس الذ .ويل مملوليامهم وكل طأولكن طالت 

                                                 
 .16، 1/15ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (1)

 .215ابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص (2)
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فقتلومها ورأى  عثامنيام أموال وفتوح وأا وسعة مانا أو الا وما رأوا مثلها عد اخلطاببن  عمر

و أليهم دونه إم وكثرة محد الناس هلم وآماهلم فيهم ونظرهم نس النعمة هبأمع ذلك  الرشيد

قل من هذا فتعنت عليهم وجتنى وطلب مساوهيم ووقع منهم أكام قيل وللملوك تنافس ب

 .(1)«حييىوالفضل دون  جعفرا بعض اإلدالل خصوصا 

، قال: بختيشوع الرشيدعىل هذا التطور اهلادئ ما ذكره طبيب  الا وأبرز ما ُيروى دلي

ادخلت  الم، وكان الربامكة الرشيدعىل  يوما يسكنون  وهو جالس يف قرص اخللد من مدينة الس 

شيد فرأى اعرتاك اخليول دجلةبحذائه من اجلانب اآلخر، وبينهم وبينه عرض  ، قال: فنظر الر 

ى لألمور خريا! تصدَّ  حييى، فقال: جزى اهلل خالدبن  حييىناس عىل باب وازدحام ال

، ووف ر أوقايت عىل الل ذة، ثم دخلت إليه بعد أوقات وقد رشع  عليهم،  يتغريَّ وأراحني من الكد 

فاخلالفة عىل احلقيقة له باألمور دوين،  حييىفنظر فرأى اخليول كام رآها تلك املرة فقال: استبد  

 .(2)«اسمها؟ قال: فعلمت أن ه سينكبهم ثم  نكبهم عقيب ذلك وليس يل منها إال  

 امليل إىل العلويني ا:ثالًث

الذي كان  عبد اهللبن  حييىأخرج من السجن العلوي الثائر  حييىبن  جعفروذلك ألن 

ثم تغري عليه فحبسه،  الرشيدثم استقبله  أخوه الفضل قد أمخد ثورته سلام يف بالد الديلم

كان فيام قيل من أعلم الناس بأخبار » الذي اليزيدي حممدإىل أيب  الطربيوهذه الرواية ينسبها 

فال  حسنبن  عبد اهللبن  حييىبغري سبب  حييىبن  جعفرقتل  الرشيدالقوم، قال: من قال إن 

 اتق اهلل يف أمري» ترجاه أن يطلقه وقال له:عبد اهلل بن  حييىوخالصة الرواية أن  «.تصدقه

فتعاطف  «.اا وال أويت حمدثا فواهلل ما أحدثت حدثا   حممدوال تتعرض أن يكون خصمك غدا 

ا وأوصله يف حراسة خاصة إىل مأمنه، وترسب اخلرب إىل فأخرجه من السجن رس   جعفرمعه 

ر هبذا، ثم الذي اصطنع أنه قد أم الرشيدفأفىض به إىل  الرشيدحاجب  الربيعبن  الفضل

؟ قال: بحاله يا أمري املؤمنني يف عبد اهللبن  حييىما فعل » ا فقال له:جعفرا  الرشيداستدعى 

ا وأصحهم وكان من أدق اخللق ذهنا - جعفراحلبس الضيق واألكبال. قال: بحيايت؟ فأحجم 

 وهجس يف نفسه أنه قد علم بيشء من أمره فقال: ال وحياتك يا سيدي، ولكن أطلقته -افكرا 

                                                 
 .1/111اليافعي: مرآة اجلنان  (1)

 .213ابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص (2)
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: نِْعم ما فعلت، ما َعَدْوَت ما كان يف الرشيدوعلمت أنه ال حياة به وال مكروه عنده. فقال 

( أتبعه برصه حتى كاد يتوارى عن وجهه ثم قال: قتلني اهلل بسيف جعفرنفيس. فلام خرج )

 .(1)«قتلكأاهلدى عىل عمل الضاللة إن مل 

فيد سعة اجلاه والنفوذ والترصف يف وهذه الرواية ال تفيد امليل إىل العلويني بقدر ما ت

 ، فهي إىل السبب السابق أقرب.الرشيدالدولة بغري الرجوع إىل 

 حتريض اخلراسانيني ا:رابًع

ا، لكن بعض الذين مجعوا كل وهذا السبب استند إىل رواية تنفي بنفسها أن يكون سببا 

 ا.كون سببا األسباب حشدوها مع ما حشدوا وكأنام تصلح أن ت

، ، وكان من خصوم الربامكةخراسانوايل  ماهانبن  عيسىبن  عيلأن  الطربييروي 

الربمكي لتحريض اخلراسانيني  حييىبن  موسىأنه اكتشف خمططا يقوده  الرشيدأرسل إىل 

ليقود الثورة اخلراسانية، فأوجس  بغدادعىل العصيان وأنه يرتب لوقت سيهرب فيه من 

أحد الفرسان الشجعان، ثم اتفق هذا مع اختفاء  موسىخيفة من هذا ال سيام وأن  الرشيد

هبذا حلق بالرشيد يف احلج  موسى، فلام علم الرشيدفاشتد شك  من قوم هلم عليه ديون موسى

بحبسه ثم ما لبث أن أطلقه بعد شفاعة أمه  الرشيد، فأمر واملأمون الذي بايع فيه لألمني

 .(2)وكفالة أبيه وريض عنه وخلع عليه

 قصة العباسة ا:خامًس

جمالسة  كام حيب   جعفرجمالسة  كان حيب   الرشيدقصة منهارة متهافتة، خالصتها أن  وهي

، فكانت العباسة جتلس يف جملسه من وراء ستار، فال هو مرتاح باحتجاهبا وال أخته العباسة

اها ليحل هلا اجللوس بأنه سيزوجه إي جعفرهي كذلك، ولكي تكتمل للرشيد لذته أخرب 

معهم بغري حجاب عىل أال يتعدى عالقته هبا النظر فحسب، لكن العباسة وقعت يف حب 

، ثم إن الرشيدا من خوفا  مكةأو َسكِرت معه فحملت منه، فولدت غالما، فأرسلته إىل  جعفر

وظل يتعقب أثر  ،افاشتاط غضبا  الرشيدتي نقلته إىل ال زبيدةإحدى جوارهيا أذاعت الرس إىل 

                                                 
 .1/655الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/661الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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ثم تأكد بنفسه حني كان يف احلج، فام إن رجع حتى قتل  ،ة القصةالغالم حتى تأكد من صحَّ 

 !وبطش بالربامكة جعفر

ذي كان أشد من ال ابن خلدونوتنهار هذه القصة أمام استحضار روح العرص، كام يقول 

ها من أوهام املؤرِ  يمكن أن يسمح بزواج كهذا  هارونخني واحتقرها، فال هاجم الرواية وعدَّ

يف مثل رشفها وعزهتا يف  طرفاه موىل فاريس لواحدة من صميم النسل اهلاشمي، وال العباسة

عىل نفسه حتى  هارونلك لذة النسب وامللك بالتي يمكن أن تفعل مثل هذا، ويستحيل أن تتم

خيرتع هذا احلل العجيب الظلوم هلام، ثم هو إن كان فعل فيستحيل أن يرتكهام يف خلوة، يقول 

ا بنت » :ابن خلدون بن  عبد اهللوهيهات ذلك من منصب العب اسة يف دينها وأبوهيا وجالهلا وأهن 

ين وعظامء امللَّ أ ليس بينها وبينه إال   عب اس ة من بعده... ابنة خليفة، ربعة رجال هم أرشاف الد 

سول وعمومته وإقامة امللَّ أخت خليفة، حمفوفة بامللك العزيز واخلالفة الن بويَّ  ة ة وصحبة الر 

ين  (1)ة وسذاجةونور الوحي ومهبط املالئكة من سائر جهاهتا قريبة عهد ببداوة العروبيَّ  الد 

ف ومراتع الفواحشالبعيدة عن عوائد  ون والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو  ،الرت  فأين يطلب الص 

وتدن س  حييىبن  أين توجد الط هارة والزكاء إذا ُفِقدا من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها بجعفر

ل يف ذلك نظر املنصف وقاس العب اسة  رشفها العريب  بموىل من موايل العجم؟.. ولو نظر املتأم 

بابنة ملك من عظامء ملوك زمانه الستنكف هلا عن مثله مع موىل من موايل دولتها ويف سلطان 

شيد من الناس  .(2)«قومها واستنكره ولج  يف تكذيبه وأين قدر العب اسة والر 

بن  مدحمكانت متزوجة من  ثم إن القصة تنهار مرة أخرى أمام حقيقة أن العباسة

جها سليامن عيل  بن  صالحبن  إبراهيم، فامت عنها فتزو 
(3). 

أنواع: أحدهم مجع كل ما وقع حتت يده من أسباب  ةخون بني ثالثالباحثون واملؤرِ 

ها كلها إىل ودعمها بكل ما وقع حتت يده من روايات توحي ولو من بعيد بسبب، ثم وضع

جوار بعض فكان كحاطب ليل مجع الغث والسمني والصالح والتالف، والثاين: حتركت فيه 

                                                 
 جة: املراد هبا نقاء.سذا (1)

 .1/15ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (2)

 .1/351ابن قتيبة: املعارف  (3)



 العباســيون األقوياء   

 

452 

كان مهه  نْ ميوله املذهبية أو الفكرية أو القومية فأخذ من األسباب والروايات ما يدعمها؛ فمَ 

بالروايات املثرية وجعفر و املتعة والظرف أو اإلساءة والتشويه أمسك بقصة العباسة

السنة يف إطار الرصاع املعارص  وأ ه االنتصار للشيعةكان مه   نْ ، ومَ (1)وضاعت معه احلقيقة

قسوته أو يراه بطال بحسب  الرشيدفينعي عىل  للفرس اختذها ليثبت إخالص الربامكة

والفرس،  ا بني العربا عرقي  كان يرى الرصاع قومي   نْ املوقف واملذهب، ومثله فعل مَ 

ويتحقق وقليل ما هم فخرجوا بام هو نافع مصفى يؤخذ منه ويرد  حيِققوالثالث: اجتهد لكي 

 مع التقدير الوافر ملجهودهم املبذول.

من: قصة العباسية،  الا ا كأن نستبعد هنائي  ، نستطيع (2)ومن خالل العرض الذي قمنا به

كبري هتمة حتريض اخلراسانيني، فال يبقى من سبب واقعي  وهتمة الزندقة، وأن نستبعد إىل حد  

اجلاه والنفوذ  ساعاتِ يتفق مع عرض التاريخ وجيمع بني الكم الكبري من الروايات إال سبب 

ليفة الذي رأى ما ال حتتمله نفوس امللوك وهو مما أشعل احلساد واألعداء فسعوا به عند اخل

 !بتعبري ابن الطقطقي

من مطالعة الروايات سندا ومتنا، وقد كانت التعليقات السابقة ُبدَّ  ال وعند أي حتليل

ا للرواية أو بمقارنة الروايات بعضها ببعض، وكان الدافع ا داخلي  من قبيل نقد املتن إما نقدا 

ا ساقطا  السندا وفيها انقطاع طويل وجماهيل مما جيعل ا ال تتصل سندا ذا أن كل الروايات تقريبا هل

 غري معتد به.

طاهر بن  حممد( لألستاذ املحقق الطربيثم ذهبنا إىل كتاب )صحيح وضعيف تاريخ 

من خالل فحص  الطربييف تنقية روايات  -إن شاء اهلل  - خالدذي قام بجهد وال الربزنجي

 ثون للحديث الرشيف، فوجدناه يقول:وبالضوابط املتساهلة التي ال يشرتطها املحدِ  السند

 ة لنكبة الربامكةا عدة فيام يتعلق باألسباب املبارشة وغري املبارشأخبارا  الطربيلقد أورد »

عن االنقطاع أو اإلعضال، واملعروف عن  الا مسلسلة باملجاهيل فضأهنا  إالَّ  جعفروقتل 

                                                 
، «العباسة أخت الرشيد» :بعنوان «روايات تاريخ اإلسالم»مثل جرجي زيدان الذي اختذ من هذه القصة رواية وضعها يف سلسلته  (1)

ي. وأفرد هلا نرصاين آخر هو األب أنطون رباط اليسوعي رواية بعنوان وكان كعادته سيئا مغرضا قاصدا لتشويه التاريخ اإلسالم

 .125، وهذه األخرية مل أقع عليها واستفدهتا من د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص«الرشيد والربامكة»

ض يف التفاصيل بل تقديم الصورة ونحسب أن هذا العرض هو أفضل ما يمكن القيام به يف إطار كتاب ال يبغي التخصص وال اخلو (2)

 «.منهجنا يف الكتاب»الواضحة للقارئ غري املتخصص، كام بينا هذا يف 
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أنَّ  إالَّ  الروايات التارخيية أهنا إذا جاءت هبذه األسانيد ففي متوهنا غرائب ومبالغات كثرية...

اب تؤكد أن جعفرا أصبح منافسا للخليفة ملا له الروايات التارخيية )بمجموعها( الواردة يف الب

بل أخذ يزامحه يف اإلنفاق وإدارة األمور حتى كاد يغلبه، ولقد  ،من املكانة يف قلوب الناس

لتي ا ثم أتى بروايات اخلطيب البغدادي« يف إمجال تلك األسباب ابن خلدونأجاد العالمة 

اجلاه والنفوذ  ساعاتِ وكلها دائرة حول « الطربية بكثري من أسانيد أقرب إىل الصحَّ » هي

رواية مسندة موصولة  الطربيومع األسف الشديد مل يذكر » ليقول: وكثرة األموال، ثم عاد

 . (1)ثم انتهى إىل القول بام سبق وقلناه ،«احلسنولو من مظان 

خون بني من يبالغ يف خسارة لقد خرست الدولة بال شك رجاال من طراز فريد، واملؤرِ 

وبني من ال يرى أن الدولة  ،«زهرة اخلالفة العباسية» الدولة واهنيارها ويسمي الربامكة

اخرست  ر من مبالغات الُكتَّاب الذين أرخوا هلذه الفرتة وهم يف ويعترب أن تلك األخبا كثريا

 العموم يتعصبون للربامكة.

عىل سبيل املثال، فخراسان التي توالها  خراسانلكن اخلسارة تبدو واضحة وجلية يف 

عادت إىل اضطراهبا وثورهتا، إذ كان هم  حييىبن  من بعد الفضل ماهانبن  عيسىبن  عيل

باألموال ولو عىل حساب ظلم الناس واألعيان ووجوه القوم عىل  الرشيدإرضاء  عيسى

مل  الرشيدأن  عىل الرغم من، و(2)عكس ما كانت سياسة الفضل التي تألف هبا قلوب الناس

)بن  حييىصدقني واهلل » جعله يقول:بعدئٍذ  ن اشتعال الثوراتفإ ؛هذا يصدق أول األمر مثل

 .(3)«( ونصح يل فلم أقبل منهالربمكي خالد

كام تبدت يف إمهال أمور الربيد واألخبار الواردة من األنحاء، حتى لرُيوى أن الرشيد مات 

! ورغم أن الرقم يبدو مبالغا فيه غري قابل للتصديق (4)ُتقرأ ويف بيت الربيد أربعة آالف وثيقة مل

 إال أن اهنيار أرسة حمرتفة يف اإلدارة والتدبري جيعل اهنيار بعض اإلدارات واردا بقوة.

                                                 
 وما بعدها )قسم الصحيح(. 5/193بن طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطربي  حممد (1)

 .151، واجلهشياري: الوزراء والكتاب ص631، 1/633الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .151، 151اري: الوزراء والكتاب صاجلهشي (3)

 .211اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (4)
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من بعدهم يغزو  الرشيدلكنها بكل تأكيد خسارة مل تقرتب من اهنيار الدولة، بل ظل 

 ة حتى مات بعد نكبتهم بسبع سنوات!وحيج ويقيم أمر الدول

كان هلا أثر بعيد عند الناس، وسالت الروايات واألشعار حتكي  لكن نكبة الربامكة

 تفجعهم فيهم وحزهنم عليهم، فهذا الرقايش يقول عن يوم النكبة: السبت األول من صفر:

ـــبوت صـــبيحة ـــا رش الس  ـــا ســـبُت ي  أي

 

ــَفُر املشــ  ــا َص ــَت أشــأمائوي  وم مــا جئ

ــا  ــدَّ ركنن ــذي ه ــاألمر ال ــى الســبت ب  أت

 

ام    ـــبالء مصـــم  ـــاء ال ويف صـــفر ج
(1) 

 
 ا:وقيل أيضا  

ــــرتحنا واســــرتاحت ركابنــــا  اآلن اس

 

 (2)وأمسك من جيدي ومن كان جيتدي 

ــن الرســى  ــت م ــد أمن ــا ق ــل للمطاي  فق

 

ـــد  ـــدا بعـــد فدف ـــايف فدف  (3)وطـــي الفي

 وقــــل للمنايــــا قــــد ظفــــرت بجعفــــر 

 

 لــــن تظفــــري مــــن بعــــده بمســــودو 

 وقــــل للعطايــــا بعــــد فضــــل تعطــــيل 

 

 ايـــــا كــــل يـــــوم جتـــــديزوقــــل للر 

 برمكيــــــا مهنــــــدا اودونــــــك ســــــيفا  

 

 أصـــــيب بســـــيف هاشـــــمي مهنـــــد 

 
 بل متنى بعض الشعراء أن لو طاف بقربه لوال خمافته أن يبلغ اخلليفة هبذا فقال: 

ـــــــــول واش ـــــــــوال ق ـــــــــا واهلل ل  أم

 

ـــــــــام  ـــــــــة ال تن ـــــــــني للخليف  وع
 ْفنَــــا حــــول جــــذعك واســـــتلمناَلطُ  

 

ـــــتالم  ـــــاحلجر اس ـــــاس ب ـــــام للن  ك

ــــــا   عــــــىل الــــــدنيا وســــــاكنها مجيعا

 

ــــــك  ــــــة آل برم ــــــالم ودول  (4)الس

 
كان يكثر البكاء  هنيكبن  عثامنبن  إبراهيمولقد كان هذا حتى يف رجال القرص، فهذا 

، ثم تطور به احلال إىل متني األخذ بثأرهم، جعفر، وال سيام عىل عىل الربامكةوإظهار احلزن 

 ، فأحب أن يتوثق مما بلغه، فهيأ له جملس سمر وطعام ثم قال له:الرشيدفوصل اخلرب إىل 

 كيف أنت وموضع الرس منك؟ إبراهيميا  -

                                                 
 . 1/661الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 لربامكة.أي: اآلن لن خيرج أحد عىل دابة أو يف سفر لينال شيئاا من كرم ا (2)

 أي: لتسرتح الدواب من السفر واخلروج وطي الصحاري لتقدم عىل الربامكة. (3)

 .665، 1/661: تاريخ الطربي الطربي (4)
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 أخص عبيدك وأطوع خدمك.قال: يا سيدي إنام أنا ك -

 .قال: إن يف نفيس أمرا أريد أن أودعكه وقد ضاق صدري به وأسهرت به لييل -

 .ونفيس أن تذيعهوأخفيه عن جنبي أن يعلمه  ،اقال: يا سيدي إذا ال يرجع عني إليك أبدا  -

ما ُأْحِسن أن أصفها، فوددت أين ندامة  حييىبن  جعفرقال: وحيك إين ندمت عىل قتل  -

 .خرجت من ملكي وأنه كان بقي يل، فام وجدت طعم النوم منذ فارقته وال لذة العيش منذ قتلته

 أسبل دمعه وأذرى عربته وقال: إبراهيمفلام سمعها 

 (1)ت العشوةأرحم اهلل أبا الفضل وجتاوز عنه واهلل يا سيدي لقد أخطأت يف قتله وأوط -

 .ان منقطع القرين يف الناس أمجعنييوجد يف الدنيا مثله وقد ك يف أمره وأين

 .(2)قم عليك لعنة اهلل يابن اللخناء فقام ما يعقل ما يطأ، ثم قتله :الرشيدفقال  -

هلم، طول املدة مل يرق ومل حيسن من أحوا عىل الرغم من الرشيدا أن ثري التأمل حق  ومما يُ 

يدبر لنفسه ليكون  صالحبن  عبد امللكبل عىل العكس، فإنه ملا بلغته وشاية أن ابن عم أبيه 

وابنه الفضل من بعد ما كان سجنهام فيه سعة ومعهم  حييىخليفة حبسه، وملا حبسه ضيق عىل 

 إالَّ  صالحبن  عبد امللكيب انتزاع أي معلومة تكشف مؤامرة بعض اخلدم، ثم حاول بالرته

انفى علمه هبذا  حييىأنَّ  حتى بعد أن هدد بقتل ابنه الفضل، وكانت تأتيهم منه رسائل  متاما

ملا كتب رسالة يذكر فيها  حييىإن ؛ حتى (3)إىل فعل الوشاة واحلاسدين الطربيفظة نسبها 

: ما قال اهلل  حييىإنام مثلك يا » بقوله: الرشيدة اخلليفة والدولة أجاب سوابقه يف خدم

َب ﴿ ا ِمْن ُكِل َمَكانٍ   َمثاَلا َقْرَيةا َكاَنْت آِمنَةا ُمْطَمئِنَّةا اهللُ َورَضَ  اهللِ َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم  َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغدا

 .(4)[112]النحل:  ﴾َخْوِف باَِم َكاُنوا َيْصنَُعونَ ـُجوِع َوالْ ـ لِبَاَس الْ اهللُ َفَأَذاَقَها 

 .(5)هـ(193يف السجن حتى مرض ومات )املحرم  حييىبن  وبقي الفضل

 الرشيد عهد يف والرخاء النهضة

                                                 
. انظر: املعجم الوسيط  (1)  .2/613العشوة: هو اإلرساع وارتكاب الفعل بدون تبني 

 . 631، 1/631الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .665، 1/663الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .151، 3/153اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 .5/13الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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سمعته التارخيية ورويت عنه األساطري ملا بلغه ذلك العهد من رفاه  الرشيداكتسب 

ة ما بني بحوث علمية جادة وأقاصيص صمتخِص ورخاء! وقد كتب يف هذا الشأن مؤلفات 

د هو الزعيم اهلندي املعروف جواهر الل هنرو يرسم صورة رسيعة لعه خيالية جاحمة، وها

يف أيام اخللفاء  تالتي ازدهر املدينةإن » ا لقومه اهلنود، يقول:بعد اثني عرش قرنا  الرشيد

هي مدينة ألف ليلة وليلة، كانت مدينة فسيحة تزخر بالقصور، واملحالت العامة،  العباسيني

الغنَّاء، وكان جتارها يتعاملون مع واملدارس والكليات، واألسواق، واملتنزهات، واحلدائق 

بلدان الرشق والغرب، وكان هلا جيش عرمرم من املوظفني، الذين ُيراقبون مجيع أطراف 

دت شئون اإلدارة قسمت إىل إدارات عديدة، وربطت مجيع أنحاء  اإلمرباطورية، وكلام تعقَّ

ها الزوار من خمتلف أقطار  اإلمرباطورية بالعاصمة بنظام الربيد، وانترشت املستشفيات، وأمَّ

ا العلامء وطالب العلم والفنان  .(1)«نيالعامل، وخصوصا

ونحن نشري إىل هذه النهضة بام يسمح به املقام عرب ثالث نقاط: كثرة األموال، كفاءة 

 .بغدادالرجال، تألق 

 أن نراجع روايات الربامكة الرشيدربام يكفي للداللة عىل مبلغ النهضة والرخاء يف عهد 

ث عن إنفاق هائل غزير كأنام يغرفون من بحر ال ينضب فهم ينفقون وحدهم، فإهنا تتحدَّ 

ث عن إنفاقهم يف السطور القادمة فقد أملحنا إليه إنفاق من ال خيشى الفقر! عىل أننا لن نتحدَّ 

 وحده. الرشيدز عىل إنفاق قبل قليل بل سنرك

من  الرشيدا عرشين مليون درهم، وكان الذي حازه سنوي   لقد كان دخل الربامكة

ا وستامئة وستة وسبعني ألف درهم(، )ثالثني مليونا  31636111أمواهلم عند نكبتهم 

 .(2)بخالف الضياع والقصور والتحف واألمالك

ثم حسبها لنا فإذا هي  الرشيدأمدنا بقائمة للواردات يف عهد  اجلهشياري لكن

، وهو مبلغ (3)= مخسامئة وثالثون مليونا وثالثامئة واثنا عرش ألف درهم( 312111153)

                                                 
 .31واهر الل هنرو: ملحات من تاريخ العامل صج (1)

 .321، 5/321ابن عبد ربه: العقد الفريد  (2)

 وما بعدها. 223اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (3)
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 ضخم!!

بإجراء القمح  هـ(131مر يف أول عهده )ميمونا منذ بدايته، فقد أ الرشيدوقد كان عهد 

، وعىل وجوه أهل إليهم، وأجرى عىل املهاجرين واألنصار مرص، ومحله من عىل أهل احلرمني

، وأسقط عن أهل (1)آلداب واملروءات، واختذ كتاتيب لليتامىاألمصار، وعىل أهل الدين وا

 هـ(131، ويف حجته )(2)هـ(132رضيبة العرش التي كانت تؤخذ منهم بعد النصف ) العراق

وزع األموال ثالث  هـ(156، ويف حجة )املدينةكثرية ال سيام أهل  الا فرق عىل الناس أموا

فكان  مكةثم سار إىل  باملدينة، وبدأ املأمونومرة من ابنه  األمنيمرات؛ مرة منه ومرة من ابنه 

إذ سار إىل  هـ(155رر يف حجة )تكذاته ما أنفقه فيها مليونا ومخسني ألف دينار، واملسار 

 .(3)طائلة الا فأعطاهم نصف العطاء وأنفق أموا املدينة

، وهي مصيف تابعة (4)إىل آثار اخللفاء قرصا يف بلدة قردي وبازبدي الرشيدوأضاف 

وكان ينوي  هـ(151) احلرية، وبنى بعض املنازل يف هـ(131) الفراتية اجلزيرةيف  لديار ربيعة

وأهلها مل يكونوا مصدر أمان فتوقف إعامر هذه  الكوفةأن يسكنها هو ورجال الدولة لكن 

 .(5)من بناء الرقة وعامرهتا فيام بعد، وقد ذكرنا سابقا طرفا أمره عىل الرقة املنطقة ثم استقرَّ 

 من الطراز األول لرجال الدولة، كفاءة واقتدارا! الرشيدلقد كان رجال دولة 

 هديامليف عهد  بغدادقايض اجلهة الرشقية من  قيسبن  يزيدبن  فهذا القايض عافية

كان يف املجلس مجع » :فاستدعاه إىل جملسه، قال األصمعي الرشيدشكاه بعضهم إىل  والرشيد

ن أمري املؤمنني إثم  ،وطال املجلس ،كثري فجعل أمري املؤمنني خياطبه ويوقفه عىل ما رفع إليه

ما بالك مل  :الرشيدفقال له  ،فإنه مل يشمته ؛ة ممن قرب منه سواهكان باحلرض نْ عطس فشمته مَ 

 ،شمتكأفلذلك مل  ؛ألنك يا أمري املؤمنني مل حتمد اهلل :فقال له عافية ؟تشمتني كام فعل القوم

                                                 
 .131اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (1)

 .1/622الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .632، 651، 1/625الطربي: تاريخ الطربي  (3)

دي قريتان بينهام هنر دجلة، األوىل يف رشقه والثانية يف غربه، وهي قريبة من قرية اجلودي التي يقال إهنا التي رست عليها بقردي وباز (4)

، وهي اآلن يف حمافظة 1/111، وابن اجلوزي: املنتظم 1/321سفينة نوح عليه السالم، انظر: ياقوت احلموي: معجم البلدان 

 رشناق يف اجلنوب الرشقي لرتكيا.

 .611، 1/625الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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لك  ما ؛يا رسول اهلل :فقال ،هذا النبي  عطس عنده رجالن فشمت أحدمها ومل يشمت اآلخر

 «.َك تْ مِ َش أُ  مْ لَ فَ  هُ دْ مَ حَتْ  مْ لَ فَ  َت نْ أَ وَ  ،اهُ نَ تْ مَّ َش فَ  اهللَ أِلَنَّ َهَذا مَحَِد » :قال ؟!شمت ذلك ومل تشمتني

ورصفه  ؟!أنت مل تسامح يف عطسة تسامح يف غريها ،ارجع إىل عملك :الرشيدفقال له 

 .(2)«الذين كانوا رفعوا عليهالقوم  (1)وَزَبر الا ا مجيمنرصفا 

 التلميذ األول لإلمام أيب حنيفة إبراهيمبن  يعقوب أبو يوسفوأما قايض القضاة فهو 

ون الدولة يف ليكون قان« اخلراج» والرجل الثاين يف املذهب احلنفي، وهو الذي وضع كتاب

 إدارة األموال وجبايتها، فانضبط هبذا أمر مجع املال وإدارته، مما أورث البالد ثروات هائلة.

والرجل الثالث يف  وهو تلميذ أيب حنيفة الشيباين احلسنبن  حممد املنصب توىلَّ  يِفَ وُ تُ وملا 

ا- نفي ومن تالميذ اإلمام مالكاملذهب احل  .الشافعيوصاحب اإلمام  -أيضا

ونادرة  لسان العرب من العلامء واألدباء أفذاذ الدنيا كاألصمعي الرشيدونجد يف جمالس 

 وعلم اللغة، والكسائي، واملفضل الضبي.الزمان يف احلفظ 

وأما الوزراء فقد كانوا األرسة الربمكية أول األمر وهم ممن شهد هلم اجلميع بالكفاءة 

 وحسن السياسة واإلدارة، وممن أغرقوا الناس عامتهم وخاصتهم بكرمهم.

الرشق، وكذلك كان قادته العسكريون أبطاال أفذاذا ال يشق هلم غبار، قاتلوا يف الغرب و

ويف الرب والبحر فلم يكادوا يرون اهلزيمة إال نادرا ثم رسعان ما كانوا يردوهنا بنرص عزيز 

 ،الا شام ا وملوك اخلزررشقا  الديلم ا وأمراء الرتكغربا  مؤزر، فخضعت له بذلك دولة الروم

 ا!بحار جنوبا وحتى ال

التنافس بوطبيعي أن تكون النتيجة هنضة ورخاء يعم البالد، إن مل يكن باحلكمة يف املشورة، ف

لسنا نعلم يف التاريخ كله أن حاشية للملوك قد » :ول ديورانتخ احلضارة يف اخلريات، يقول مؤرِ 

من ذوي العقول الراجحة الناهبني. وكان يعارصه يف غري بالد  الرشيدمجعت مثل ما مجعت حاشية 

، ومن قبله بزمن قليل كان فرنسايف  شارملان، وامللك القسطنطينيةاإلسالم اإلمرباطورة إيرينة يف 

ابزهم  الرشيدرون ا، ولكن هTsuan Tsung سوان دزونجت الصنيجيلس عىل عرش بالد  يف  مجيعا

                                                 
 .1/355زبر: أي انتهر وزجر. املعجم الوسيط  (1)

 .9/53، وابن اجلوزي: املنتظم 12/319اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)
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الثراء، والسلطان، وأهبة امللك، والتقدم الثقايف الذي ازدان به حكمه، غري أن ولعه بالعلم والفن مل 

ا فعلياايلهه عن مهام امللك. فقد كان يشرت ون احلكم، ونال شهرة واسعة ئيف شيف ترص ك اشرتاكا

عىل الرغم من -دينار 1501110111بعدله يف قضائه، وترك اخلزانة عند وفاته عامرة باملال فيها 

 .(1)«أهبة امللك التي مل يسبق هلا مثيل

وأكثر ما كانت » عنها: البغدادي أوج تألقها يف عهده كام يقول اخلطيب بغدادوقد بلغت 

ة املراضع، خصيبة املراتع، مورودة  الرشيدعامرة وأهال يف أيام  ة املضاجع، دارَّ إذ الدنيا قارَّ

: دخلت عىلعبد األبن  يونسسأل  -الرشيدوقد عاش زمن - الشافعي. حتى إن (2)«املشارع

أنفسهم،  العباسا من بني ، بل إن أمريا (3)؟ فقال: ال، فقال: ما رأيَت الدنيا وال الناسبغداد

 بغداد، اندهش من كثرة الناس يف العباسبن  عبد اهللبن  عيلبن  صالحبن  عبد امللكوهو 

 .(4)«إال ظننت أن الناس قد نودي فيهم املدينةما مررت بطريق من طرق هذه » وقال:

ننا آثرنا نقل بعض ما كتبه فإ ؛الزاهرة بغدادخون املسلمون يف ا كتبه املؤرِ ممرغم الوعىل 

 من غري املسلمني: خون واملسترشقونن واملؤرِ الباحثو

يمكن القول بوجه عام: إن املجتمع اإلسالمي كان » :ول ديورانتخ احلضارة يقول مؤرِ 

ف هبا احلياة يف  ا ذا أدٍب راٍق إىل أقىص حدود الرقي... كان من املظاهر التي َترْشُ  ادبغدجمتمعا

أن الفنون والعلوم التي ال حُيَِرمها اإلسالم كانت كلها بال استثناء جتد فيها من ُيَشِجعها 

ويأخذ بنارصها، وأن املدارس عىل اختالف درجاهتا كانت كثرية العدد منترشة يف مجيع 

 .(5)«األنحاء، وأن اهلواء كان ُيَرِدُد أصداء الشعراء

 هارون الرشيديف أيام » :فيليب حتي -لبناين األصل-األمريكي  ويقول املسترشق

ا للغنى الباذخ واألمهِ  بغدادأصبحت  ة العاملية، ومل يكن مىض عىل تأسيسها نصف قرن، يَّ مركزا

وكان جمدها متناسباا مع اإلمرباطورية التي كانت هي ، بيزنطةفوقفت وحدها تضاهي 

                                                 
 .13/92ول ديورانت: قصة احلضارة  (1)

 .1/119اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 .1/163ياقوت احلموي: معجم البلدان  (3)

 .1/162ياقوت احلموي: معجم البلدان  (4)

 .13/165ول ديورانت: قصة احلضارة  (5)



 العباســيون األقوياء   

 

460 

 .(1)«عاصمتها حتى قيل: مل يكن لبغداد يف الدنيا نظري

( خالل بغدادكانت العاصمة اخلليفية )» ويقول املسترشق الفرنيس دومينيك سورديل:

األقاليم البعيدة يقدمون  للثقافة؛ إليها توافد الشعراء حتى من (2)حقبة قصرية املركز الوحيد

املدائح، وهنا جتمع الفنانون واحلرفيون للعمل يف البناء أو يف الزينة للرصوح الضخمة 

ا- وكذلك لصنع التحف واملالبس، وهنا  .(3)«التقى العلامء والُكتَّاب األكثر شهرة -أيضا

نذكر، ا أن من الصعب جد  » ويبدو املسترشق الفرنيس جاك ريسلر عاجزا وهو يعلن:

إن جالل وهباء البالطات الفارسية ؛ حتى امللكي وفخامة اخللفاء البالطبكلامت، روعة 

 .(4)«والبيزنطية كانا يعجزان عن إعطاء فكرة عن تلك الفخامة

 احلكمة بيت

كز التجارة والصناعة، وظهر يف أيامه كعبة العلم واألدب ومر الرشيديف عهد  بغدادأصبحت 

ن مـن وخـ، ومؤرِ حفصةأيب بن  ومروان األحنفبن  والعباس شعراء عظام من أمثال أيب العتاهية

إىل إخـراج الكتـب واملخطوطـات التـي  الرشـيدوغـريهم كثـري، فاجتـه  والواقدي أمثال األصمعي

كانت حتفظ يف جدران قرص اخلالفة بعد أن تضخم رصـيدها مـن الـرتاث املـدون، واملخطوطـات 

 رسني وطالب العلم، وبدأ فأسـس داراااملؤلفة واملرتمجة، لتكون مكتبة عامة مفتوحة األبواب للد

 .(5)«بيت احلكمة» فخمة نقل إليها كل الذخائر وسامها رحبة

وبالنظر إىل بيت احلكمة من خالل أنشطته اللغوية وجماالته العلمية املختلفة يتبنيَّ لنا أن هذه 

املؤسسة متثل بحق  أول جممع للغة العربية، وفق املفهوم املعارص للمجامع اللغوية، مع مراعاة 

ل. فقد كان بيت احلكمة يضم علامء من ختصصات خمتلفة، منهم االختالف يف الظروف واألحوا

الطبيب واملهندس، ومنهم الفلكي  واللغوي. وكانت اللغة العربية آنذاك تتعامل مع حصيلة ما 

وصل إليه الفكر اإلنساين يف مجيع جماالت املعرفة، عن طريق اللغات اليونانية والفارسية 

ل  تأسيس املجامع ، ولعاألندلسك الالتينية، وال سيام يف بالد والرسيانية واهلندية القديمة، وكذل

                                                 
 .116فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ص (1)

 هي بالقطع مل تكن املركز الوحيد، ولكن ربام زل لسانه باملبالغة. (2)

 .195دومينيك سورديل: اإلسالم ص (3)

 .112جاك ريسلر: احلضارة العربية ص (4)

 .29د. خرض أمحد عطا اهلل: بيت احلكمة يف عرص العباسيني ص (5)
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ابتداء من عرص النهضة هناك، قد تأثر بصورة مبارشة أو غري مبارشة بتلك  بااللغوية يف أور

 .(1)ةوصقليَّ  (تونسوإفريقية ) األندلسالعلمية واللغوية التي ازدهرت يف بالد  ساتؤسَّ امل

اوسيكون لبيت احلكمة هذا أثر بعيد عىل العقل العريب وعىل العقل اإلنساين  ؛ فأما مجيعا

 الا ا، كام أصبح عقمتفلسفا  الا عق» -شوقي ضيف. دكام يقول عنه -العقل العريب فقد أصبح 

ا من حيث إسهامه فيها وإضافاته حيث فهمه وفقهه بعلوم األوائل بل أيضا  ا، ال منعلمي  

 .(2)«ا ألول مرة يف تاريخ احلضارة اإلنسانيةاجلديدة حتى ليضيف علوما 

ث عن يبدو منبهرا وهو يتحدَّ  . ج. ويلزـهخ اإلنجليزي وأما العقل اإلنساين فإن املؤرِ 

العقل اإلنساين ويف املصائر العامة جلنسنا البرشي؛ لقد قذفت املقادير بالذكاء يف » األثر الكبري

العريب يف طول العامل وعرضه بصورة أرسع وأروع مما فعلت بالعقل اليوناين قبل ذلك بألف 

سنة خلت، لذا عظمت إىل أقىص حد االستثارة الفكرية التي أحدثها وجودها للعامل أمجع 

، كام اشتد متزيق األفكار القديمة وتطور أخرى جديدة... كان العلم يثب الصنيغريب بالد 

 .(3)«العريب الفاتحعىل قدميه وثبا يف كل موضع وطئته قدم 

 .(4)عاصمة اإلسالم بغدادوبيت احلكمة زينة  الرشيدومات 

 دـــــــــــــــالعه والية

ابنه عبد اهلل حني توىل اخلالفة ويل عهد، بل مل يكن له أبناء، ذلك أن  كن للرشيدمل ي

من زوجته  األمني حممدُولِد يف ليلة توليه اخلالفة، وبعدها بأيام ُولِد ابنه  -أكربهم- املأمون

 .زبيدة العربية احلرة

، (5)إىل أن يكون هلم والية العهد لذلك تطلع الكثريون من أمراء البيت العبايس

عىل أن يويل العهد إىل أحد أبنائه كي يقطع هذا األمل الذي إن اشتد  الرشيدوباملقابل حرص 

خالف  الرشيدسيؤدي إىل أجنحة ورصاعات داخل البيت العبايس، ثم نبت داخل قرص فإنه 

ا وهو العريب أبا  األمني حممدأم سيفضل عليه ابنه  املأمونآخر فهل يا ترى سيبايع البنه األكرب 
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 «.......إلخوابن زوجته  ،اوأم  

والية العهد من بعده، وسامه  الرشيدأخذ له  هـ(135ني )مخس سن حممدحني بلغ 

ا من هذه البيعة لفتى صغري، ولكن يبدو أن ضغطا خضع له من نقدا  الرشيدوقد لقي » ،األمني

الذين  العباسينيصاحبة احلظوة عنده، فهي ابنة عمه، وصاحبة دين وعقل، ومن  زبيدةزوجه 

يرون يف هذا الغالم صلة هلم، فهو عبايس من ناحية األب واألم، وكانت الرسعة يف هذه 

( فإن عبد اهلل املأمونا من نزول حادث مفاجئ بالرشيد، ومن منازعة أخيه األكرب )البيعة خوفا 

 .(1)«حتل املشكلةالبيعة ومها صغريان 

حني كان يف  الربمكي حييىبن  وقد كان أول من اختذ بيعته عىل الناس هو الفضل

فيها  وعمر، ففي تلك الزيارة التي أنفق فيها الكثري من األموال عىل الناس واجلند خراسان

ا ، وكان هذا األمنيفأجابوا وبايعوا  األمنيادى فيهم ببيعة من املساجد والرباطات، ن كثريا

يف أهل الدعوة وهم اخلراسانيون، فام إن بايعوا  بمثابة التجربة الستطالع رأي اجلناح األهم  

 .(2)إىل سائر األمصار بالبيعة ملحمد الرشيدحتى كتب 

عبد اهلل النجابة والرجاحة يف  الرشيدر إذ توسم عىل أن الزمن كشف عن رأي آخ

، وعزة نفس املهدي، ونسك املنصورحزم عبد اهلل ، وكان يقول: إين ألتعرف يف املأمون

ه قصد الكرم(، وإين ألرض سريته، ، فلو أشاء أن أنسبه إىل الرابعة يفَّ لنسبته )لعلَّ اهلادي

من ضعفه ووهنه، وإين ألقدم آطريقته، واستحسن سياسته، وأرى قوته وذهنه، و وأمحد

عليه، وأعلم أنه منقاد هلواه، مترصف يف طريقه، مبذر ملا حوته يده، مشارك للنساء  احممدا 

 عليه، ثم أنشأ يقول:عبد اهلل إليه لقدمت  وميل بني هاشم جعفرواإلماء يف رأيه، ولوال أم 

 لقـــد بـــان وجـــه الـــرأي يل غـــري أننـــي

 

 ُغلِْبُت عـىل األمـر الـذي كـان أحزمـا 

ـــَرد  الـــدر يف الرضـــع بعـــدما   وكيـــف ُي

 

ــــا مقســــام  ــــى صــــار هنب ع حت ــــَوزَّ  َت
ـــتوائه  ـــد اس ـــر بع ـــواء األم ـــاف الت  أخ

 

 (3)وأن ُينَْقض األمر الذي كـان ُأْبِرمـا 
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ا هــ( ليكـون ولي ـ152) ةعندما بلغ الثالثة عرشـ عبد اهلل املأمونالبيعة ل الرشيد ولذا أخذ

ه األمنيللعهد من بعد  ، وكان ذلك بالرقة بعد عودتـه مـن احلـج، ثـم أرسـله يف املأمون، وَسامَّ

لتؤخذ لـه البيعـة بواليـة العهـد بعـد أخيـه، ووالَّه عـىل اجلنـاح  بغدادصحبة رجال الدولة إىل 

أن يكـون رجـال الدولـة  زبيـدة، وقـد عارضـت (1)وإىل مـا وراءهـا مهذانالرشقي للدولة من 

ا» وقالــت للرشــيد: للمــأموناألقويــاء تــابعني  يْتــه  مــا أنصــفت ابنــك حممــدا   لعــراقاحيــث َول 

عامل ألدونه، فقال هلا: وما أنت ومتيز ا والقواد، وصريت ذلك إىل عبد اهللوأْعَريته عن العمد 

ــار الرجــال؟ إين  ــد اهللواختب ــْلم، وعب ــك الِس ــت ابن ي ــَوُج  َول   احلــرب، وصــاحب احلــرب أْح

عـىل  اهللوال نتخـوف عبـد ، هذا فإنـا نتخـوف ابنـك عـىل عبـد اهللإىل الرجال من املسامل، ومع 

 .(2)«بنك إن بويعا

احلظية  الرشيدزوجة  زبيدةوأمه  والعباسيني رجال العرب األمنيكان يقف خلف 

جارية فارسية( وأبرزهم  املأمون)ألن أم  رجال الفرس املأمونعنده، وكان يقف خلف 

من  خراسانبالد  املأمون، كام ويل والعراق الشامبالد  األمنيقد وىلَّ  الرشيد، وكان الربامكة

حتى آخر املرشق، وهي واليات أقرب ما تكون إىل الرشفية والتدريب عىل ممارسة  مهذان

 امللك ألهنام كانا يف الثالثة عرشة يف ذلك الوقت.

 . الربمكي حييىبن  جعفروعاش يف كنف  بغدادإىل  املأمونوقد انتقل 

من بعد  القاسملولده  الرشيد، بايع هـ(156وبعد هذا بأربع سنوات ويف حج عام )

عبد والثغور والعواصم، وكان هذا بفعل نصيحة من  اجلزيرةولديه، ولقبه باملؤمتن، ووالَّه 

 يقول: عبد امللكيف رعايته، فقد أرسل  القاسمالذي نشأ  صالحبن  امللك

 ان نجام كان سعداـــلو ك  يا أهيا امللك الذي

 داـدْح له يف امللك زنــواق  اعقْد لقاسم بيعة

 .(3)فاجعْل والة العهد فردا  رد واحدــــــاهلل ف

ألمراء ورجال الدولة وكبار البيت أحرض من معه من ا هـ(156حجه ) الرشيدوملا قىض 
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، وكتب بمضمون ذلك صحيفة وعبد اهلل املأمون األمني احممدا ، وأحرض وليي العهد العبايس

ها بحيث ال يكون سبيل إىل ثغرة مُتكن يف صياغتها وضبطها وإحكام متقنة اجتهد الفقهاء

 .(1)من نقضها، ووقع عليها األمراء ورجال الدولة -األمني حممدال سيام -أحد األطراف 

قد خاف من رصاٍع بني األخوين، والكتلتني العربية والفارسية من ورائهام،  الرشيدويبدو أن 

عبد مع  القاسم، كام كل ف ولده هـ(155يف حج ) الكعبةا مغلظة، وشهرها عند فأبرم بينهام عهود

، وأعطى اخليار املأمونمن بعد  املؤمتنبحامية الثغور، وأخذ البيعة للقاسم  صالحبن  امللك

ه، وإن شاء خلعه وواله  للمأمون يه اخلالفة إن شاء أقر   والثغور والعواصم. اجلزيرةعند تول 

 املنصورقد رأى ما صنع أبوه وجده  الرشيدوهذا من العجائب فإن » :ابن األثرييقول 

ليخلع نفسه من  حتى خلع نفسه من والية العهد وما صنع أخوه اهلادي موسىبن  بعيسى

وحبك اليشء  األمنيبعد  للمأمونالعهد فلو مل يعاجله املوت خللعه، ثم هو بعد ذلك يبايع 

 .(2)«يعمي ويصم

وكان معه  هـ(159) خراسانمرة أخرى حني خرج إىل  نللمأموثم أعاد تأكيد األمر 

أن مجيع ما  أشهد من معه من األمراء والقضاة والفقهاء (3)، ثم إنه عند بلدة قرماسنياملأمون

وجدد له البيعة  نللمأمووغري ذلك  (4)يف عسكره من األموال واخلزائن والسالح والكراع

 .(5)األمني حممدفجدد البيعة عىل  بغدادعليهم وأرسل إىل 

كانت عامال يف  نكبة الربامكة هذا التأكيد املتكرر حيمل التخوف ويوحي به، ولعلَّ 

 كبتهم سندا قويا كان من دعاماته يف الدولة.بن املأمونتأكيده، إذ خرس 

طلب منه  بغداد، ففي خروجه األخري من الرشيدإال أن احلال مل َيرِس عىل نحو ما أراد 

ُروي عنه قبل موته أنه شكا فأذن له، بل  األمنيا من غدر أن يصحبه يف السفر خوفا  املأمون

 .(6)إىل بعض خواصه جفاء بنيه الثالثة الذين جعلهم والة العهد من بعده الرشيد

                                                 
 وما بعدها. 1/651الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/313ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 قرماسني: تابعة للدينور، وهي بلدة قريبة من مدينة مهذان اإليرانية. (3)

 .5/316الكراع: السالح، وقيل هو اسم جيمع اخليل والسالح. ابن منظور: لسان العرب  (4)

 .631، 1/656الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .5/11الطربي: تاريخ الطربي  (6)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

465 

 الرشيد مع وقفة

واللني، وهذا يبدو متناقضا للوهلة  هي الرقة الرشيدإن الصفة الظاهرة يف شخصية 

 الذهبيسلطانه وقوة دولته ويف عرص سمي العرص  ساعاتِ و الرشيدمع خليفة يف جاللة األوىل 

للدولة العباسية، فالرقة واللني ال تتناقض مع احلزم واحلسم، فلكل منهام موقفه وموطنه 

 الذي هو فيه أمجل وأليق.

ال فكان يف إنه خالفه يف أمر املف ؛املنصورالتامس سرية جده  أنه كان حيب   عىل الرغم منو

وأقرب بكثري إىل الرفق  املنصورغاية الكرم واإلنفاق، ويبدو يف عموم حياته أبعد عن شدة 

 والتأثر باملوعظة.. وهذه بعض أخباره التي تضيع يف زحام التاريخ السيايس.

مل ينزع منه هذا ، فالغضب وأظهر ما يبدو هذا احلياء يف فرتات غضبه عىل الربامكة

 -من الرضاعة الرشيدالتي هي أم -بشفاعة أمه  حييىبن  الطبع، فلقد عفا عن الفضل

 .(1)حييىبن  موسىوكذلك عن أخيه 

بن  جربائيل الطبيب اخلاص للرشيد ا يف ذلك املوقف الذي رواهويبدو هذا واضحا 

وكان فيام مىض يدخل بال  خالدبن  حييىإذ طلع  الرشيدإين لقاعد يف جملس » ، قال:بختيشوع

أن أمرهم قد  حييىا فعلم ا ضعيفا وسلم رد عليه رد   الرشيدإذن فلام دخل وصار بالقرب من 

يدخل عليك وأنت يف منزلك  جربائيلفقال: يا  الرشيد عيلَّ ( ثم أقبل جربائيلتغري، قال )

 حييىفقام  ؟فام بالنا يدخل علينا بال إذن :قال .ال وال يطمع يف ذلك :فقلت ؟أحد بال إذنك

وما هو إال يشء كان  ،اعةواهلل ما ابتدأت ذلك الس ،قدمني اهلل قبلك ؛يا أمري املؤمنني :فقال

 ،اا حينا دا جمرَّ حتى إن كنت ألدخل وهو يف فراشه  ؛خصني به أمري املؤمنني ورفع به ذكري

وإذ قد علمت فإين أكون  ؛وما علمت أن أمري املؤمنني كره ما كان حيب   ،ا يف بعض إزارهوحينا 

 :قال .فاستحيا :قال .لكعنده يف الطبقة الثانية من أهل اإلذن أو الثالثة إن أمرين سيدي بذ

 ،ما تكره ما أردُت  :ثم قال .وعيناه يف األرض ما يرفع إليه طرفه ،اوكان من أرق اخللفاء وجها 

ثم  .فأجاب هبذا القول ،فظننت أنه مل يسنح له جواب يرتضيه :قال .ولكن الناس يقولون
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 .(1)«حييىأمسك عنه وخرج 

إن وقعت عيني » :الا مل يسمح له أن يراه قائ الربمكي حييىبن  جعفربل إنه حني أمر بقتل 

 .(2)«عليه مل أقتله

كثري الصالة والصدقة، روي أنه كان يصيل يف كل يوم مائة ركعة إىل أن فارق  الرشيدكان 

 ،ب ماله يف كل يوم بألف درهم بعد زكاتهوكان يتصدق من صل ،تعرض له علة أن إالَّ  ؛الدنيا

وإذا مل حيج أحج ثالثامئة رجل بالنفقة  ،وأبنائهم وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء

السابغة والكسوة الباهرة، ومل ُيَر خليفة قبله كان أعطى منه للامل، كان ال يضيع عنده إحسان 

ويكره املراء  ،وكان يميل إىل أهل األدب والفقه ،جيب ثوابهحمسن وال يؤخر ذلك يف أول ما 

 .(3)هو يشء ال نتيجة له وباحلري إال يكون فيه ثواب :ويقول ،يف الدين

يقول القرآن خملوق، عيل  أن أظفرين اهلل به أن  (4)(ا )املرييسبلغني أن برشا » :الرشيدقال 

 .(5)«أقتله

َأْنَسْيَتهم واهلل يا أمري املؤمنني » وأحب أحدهم أن ينافقه ذات مرة بحسن السرية فقال له:

العمـرين؟!  (6)يابن اللخناء» وقال: ؛ا ورماه بام يف يدهغضبا  الرشيدفاستشاط « سرية العمرين

بـــن  لعمـــر، نحتملهـــا عبـــد العزيـــزبـــن  عمـــرالعمـــرين؟! العمـــرين؟! هبنـــا احتملناهـــا ل

 .(7)«؟!!اخلطاب

 فظل يدعو: الكعبةوروى بعض حجابه أنه دخل 

ا ا حارضا مسألة منك رد   لكِل يا من يملك حوائج السائلني ويعلم ضمري الصامتني فإن »

 ،وأياديك الفاضلة ،ط ناطق بمواعيدك الصادقةولكل صامت منك علم حمي ،اا عتيدا وجوابا 

                                                 
 .1/653الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .1/661الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/16الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 برش املرييس: من مشاهري أهل الضالل ووصفه اإلمام أبو زرعة الرازي بالزندقة. (4)

 .2/31ابن حجر: لسان امليزان  (5)

 .2/521الرجل أخلن واملرأة خلناء. املعجم الوسيط  خَلَن السقاء أي أنتن، وخلن الرجل أي قبح كالمه، فيسمى (6)

 .5/21الطربي: تاريخ الطربي  (7)
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 واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.. حممدوعىل آل  حممدورمحتك الواسعة، صل عىل 

 يا من ال ترضه الذنوب وال ختفى عليه الغيوب وال تنقصه مغفرة اخلطايا..

صل  ،امءواختار لنفسه أحسن األس ،وسد اهلواء بالسامء ،يا من كبس األرض عىل املاء

 وخر يل يف مجيع أموري.. حممدوعىل آل  حممدعىل 

إن من حاجتي إليك أن  ،يا من خضعت له األصوات بأنواع اللغات يسألونه احلاجات

 وتفرق عني أهيل وولدي.. ،تغفر يل ذنويب إذا توفيتني وصريت يف حلدي

 حممد اللهم صل عىل .ا يفضل كل محد كفضلك عىل مجيع اخللقاللهم لك احلمد محدا 

وأجزه عنا اجلزاء  ،اوصل عليه صالة تكون له ذخرا  ،صالة تكون له رضا ،حممدوعىل آل 

اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء واجعلنا سعداء مرزوقني وال جتعلنا أشقياء  األوّف..

 .(1)«مرجومني

صىل اهلل عىل  :إال قال الرشيدبني يدي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  : ما ذكرتالرضير معاويةقال أبو 

 اوددت أين أقاتل يف سبيل اهلل فأقتل ثم أحي» :سيدي وحدثه بحديثه صىل اهلل عليه وآله وسلم

 .(2)فبكى حتى انتحب .«فأقتل

قعد يف  مكةإىل  ون الرشيدهارعن نفسه قال: ملا قدم  عياضبن  وروى اإلمام الفضيل

فأردت أن ال أذهب،  هو وولده، وقوم من اهلاشميني، وأحرضوا املشايخ، فبعثوا إيلَّ  (3)احِلْجر

فدخلت املسجد، فلام رصت إىل احلجر،  .ه يريد أن تعظهفاسترشت جاري، فقال: اذهب لعلَّ 

أيكم أمري املؤمنني؟ فأشار إليه، فقلت: السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة  ألدناهم: قلُت 

فأقبلت عليه  .، وتعظناءثنا بيشثم قال: إنام دعوناك لتحدَّ  .وقال: اقعد .عيلَّ  فردَّ  .اهلل وبركاته

فقلت: يا حسن الوجه، حساب اخللق كلهم عليك. فجعل يبكي ويشهق، فرددت عليه، وهو 

 .(4)«ء اخلادم فحملوين وأخرجوين، وقال: اذهب بسالمجا؛ حتى يبكي

                                                 
 .355، 5/353ابن األثري: الكامل يف التاريخ ، و21، 5/21الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .13/3اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 هو ِحجر إسامعيل. (3)

 .5/111الذهبي: سري أعالم النبالء  (4)
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العمري الزاهد العابد، وذلك عىل  عبد العزيزبن  عبد اهللمرة إىل جوار  الرشيدووقف 

( من الناس؟ فقال: كثري. فقال: كل منهم الكعبة: أتنظر كم حوهلا )عبد اهلل، فقال جبل الصفا

ابكاء  الرشيديسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وأنت تسأل عنهم كلهم. فبكى  ، كثريا

إن الرجل ليرسف  هارونوجعلوا يأتونه بمنديل بعد منديل ينشف به دموعه، ثم قال له: يا 

موال املسلمني كلهم؟ ثم تركهم يف ماله فيستحق احلجر عليه، فكيف بمن يرسف يف أ

 .(1)وانرصف والرشيد يبكي

قال: ألن تصحب من خيوفك حتى  .: عظنيلشيبان الرشيد: قال ابن اجلوزيوقال 

 رِسْ : فَ الرشيدفقال  .ن تصحب من يؤمنك حتى يدركك اخلوفخري لك من أ ؛يدركك األمن

أنتم أهل  :أنت مسئول عن الرعية فاتق اهلل أنصح لك ممن يقول :ن يقول لكقال: م .يل هذا

حتى رمحه من  الرشيدفبكى  .وأنتم قرابة نبيكم صىل اهلل عليه وآله وسلم ،بيت مغفور لكم

 .(2)حوله

ا الرشيدوُرِوي أن ابن السامك دخل عىل   فاستسقى فأتى بكوز فلام أخذه قال: عىل يوما

قال:  .رسلك يا أمري املؤمنني لو منعت هذه الرشبة بكم كنت تشرتهيا قال: بنصف ملكي

ارشب هنأك اهلل تعاىل فلام رشهبا، قال: أسألك لو منعت خروجها من بدنك بامذا كنت 

ا قيمته رشبة ماء وبوله جلدير أن ال قال: إن ملكا  .قال: بجميع ملكي ؟تشرتى خروجها

 .(3)ابكاء شديدا  الرشيدهارون فبكى  .ينافس فيه

أن  الربيعبن  يبعث يف طلب من يعظه، وذات يوم أمر حاجبه الفضل الرشيدبل كان 

 مري املؤمنني اتق اهلل وحده الأفقال ابن السامك: يا  .فلام حرض قال له: عظني حيرض ابن السامك

ثم مرصوف إىل إحدى منزلتني ال ثالثة  ،ا بني يدي اهلل ربكنك واقف غدا أواعلم  ،له رشيك

 :فأقبل الفضل عىل ابن السامك فقال ،حتى اخضلت حليته هارونفبكى  :قال .و نارأجنة  :هلام

 -إن شاء اهلل-ن أمري املؤمنني مرصوف إىل اجلنة أا شك يف وهل يتخالج أحدا  !سبحان اهلل

فلم حيفل بذلك ابن السامك من قوله ومل  :قال !؟بحق اهلل وعدله يف عباده وفضله لقيامه

                                                 
 .11/211ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .15/251ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .16، 13/15، والذهبي: تاريخ اإلسالم 5/22الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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 -الربيعبن  الفضل-إن هذا يعني  ؛مري املؤمننيأيا  :وأقبل عىل أمري املؤمنني فقال ،يلتفت إليه

حتى  هارونفبكى  :قال .فاتق اهلل وانظر لنفسك ،ليس واهلل معك وال عندك يف ذلك اليوم

 .(1)الربيع فلم ينطق بحرفبن  وأفحم الفضل ،أشفقنا عليه

أن  ل بالزينة والطعام، وطلب من أيب العتاهيةفا، حا فاخرا جملسا  الرشيديوم جلس  توذا

 يصفه يف شعر فقال أبو العتاهية:

 عـــــــش مـــــــا بـــــــدا لـــــــك ســـــــاملاا

 

 شــــــــاهقة القصــــــــور يف ظــــــــل   

 
 : أحسنت ثم ماذا؟ فقال:الرشيدفقال 

ـــــــام اشـــــــتهيت ـــــــك ب ـــــــَعى إلي  ُيْس

 

 لــــــــدى الــــــــرواح ويف البكــــــــور 

 
 ماذا؟ فقال:ثم فقال: حسن، 

ــــــــــت ــــــــــوس تقعقع ــــــــــإذا النف  ف

 

ـــــــِل   ـــــــدور يف ظ  حرشـــــــجة الص

 فهنـــــــــــــاك تعلـــــــــــــم موقناـــــــــــــا 

 

 مــــــــــا كنــــــــــت إال يف غــــــــــرور 
 

: بعث إليك أمـري املـؤمنني لترسـه حييىبن  فضلأمام هذه املفاجأة، فقال ال الرشيدفبكى 

 .(2): دعه فإنه رآنا يف عمى فكره أن يزيدنا عمىالرشيدفأحزنته؟! فقال 

: عظني ا ُيغشى عليه من تأثره باملوعظة، قال ذات مرة أليب العتاهيةأحيانا  الرشيدبل كان 

 بأبيات من الشعر وأوجز، فقال: 

ـــس ـــوت يف طـــرف وال نف ـــأمن امل  ال ت

 

ـــرس  ـــاب واحل ـــت باحلُجَّ ـــو متتع  ول

 واعلــــم بــــأن ســــهام املــــوت صــــائبة 

 

ِرع  س (3)لكـــِل ُمــــدَّ ِ  (4)منهـــا وُمــــرتَّ
ـــالكها  ـــلك مس ـــاة ومل تس ـــو النج  ترج

 

ـــبس  ـــىل الي ـــري ع ـــفينة ال جت  إن الس

 
 .(5)ا عليهمغشي   الرشيدفخر 

                                                 
 .5/22الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .215احلميدي: الذهب املسبوك يف وعظ امللوك ص (2)

 املدرع: البس الدرع. (3)

 س، وهو كالدرع.املرتس: البس الرت (4)

 .33/311ابن عساكر: تاريخ دمشق  (5)
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يف هتمة أو شبهة، فكلَّف أحد احلرس أن يكون رقيبه  سجن أبا العتاهية الرشيدويبدو أن 

 يف السجن، فجاءه ذات مرة بأن أبا العتاهية كتب عىل حائط السجن:

ــــــــــؤم ــــــــــم ل ــــــــــا واهلل إن الظل  أم

 

ـــــومومـــــا زال امليســـــء هـــــو ا   لظل

ــــــدين نم يــــــ  ــــــوم ال ــــــان ي  إىل دي

 

 وعنـــــــد اهلل جتتمـــــــع اخلصـــــــوم 

 
 .(1)وطلب منه العفو وأعطاه ألف دينار ،وبكى وأحرضه الرشيدفتأثر 

 :وحمبته ألهله وتواضعه هلم كثري، نلتقط منه بعض أخباره الرشيدواحلديث عن علم 

يف طلب العلم إال  قال القايض الفاضل يف بعض رسائله: ما أعلم أن مللك رحلة قط  

 .(2)لسامع املوطأ عىل مالك رمحه اهلل واملأمون األمنيفإنه رحل بولديه  ،للرشيد

ا: وأكلت عنده الرضير معاويةوقال أبو  وأنا  عيلَّ غسل يدي فصب املاء ثم قمت أل يوما

أتدري من يصب عليك املاء؟ قلت: ال. قال: يصب عليك أمري  معاويةال أراه، ثم قال: يا أبا 

 .(3): فدعوت له، فقال: إنام أردت تعظيم العلممعاويةاملؤمنني. قال أبو 

أن يقرأ عليهم،  -وهو يف منزله ومعه بنوه- هارون الرشيدويف زيارة لإلمام مالك سأله 

: أخرج الناس عنى حتى أنا هارون، فقال فقال: ما قرأت عىل أحد منذ زمان وإنام ُيقرأ عىلَّ 

فقرأ  يسىعبن  أقرأ عليك؟ فقال: إذا منع العام لبعض اخلاص مل ينتفع اخلاص، فأمر معن

 .(5)يقول: ما رأيت يف العلامء أهيب من مالك وال أورع من الفضيل الرشيد، وكان (4)عليه

 .(6)بن املبارك حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه األكابرعبد اهلل وملا بلغه موت 

ومكارمه كثرية  الرشيدفضائل » :ابن كثريا من قول وال نجد يف ختام هذا املبحث خريا 

ا شيئاائمة من ذلك ألا، قد ذكر اجد    .(7)«كثريا

                                                 
 .216احلميدي: الذهب املسبوك يف وعظ امللوك ص (1)

 .213السيوطي: تاريخ اخللفاء ص (2)

 .11/233ابن كثري: البداية والنهاية  (3)

 .5/59اهلروي: ذم الكالم وأهله  (4)

 .5/266ابن حجر: هتذيب التهذيب  (5)

 .9/255م النبالء الذهبي: سري أعال (6)

 .11/239ابن كثري: البداية والنهاية  (7)
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 الرشيد وفاة

املرض  الرشيد، ظهر عىل يف سمرقند الليثبن  د رافعلقمع متر   خراسانيف طريقه إىل 

ومل يستطع إكامل  ، ثم أكمل مسريه حتى وصل إىل طوسجرجانهـ( وهو يف 193)صفر 

 املسري بعد ذلك، وهناك أدركه األجل.

، فلام وصل إىل أنه سيموت يف طوستفيد  وُروي أنه رأى رؤيا قبل خروجه من الرقة

هناك عليال ال يقوى عىل املسري رأى ما حتققت به رؤيته، فظل ثالثة أيام بعد ذلك ثم مات، 

وروي أنه حني أيقن باملوت أمر بحفر قربه ثم طلب أن خُيتم فيه القرآن وهو يتابع القراءة 

 .(1)«تصري إىل هذا ابن آدما ي» واخلتم عىل حمفتة فوق حافة القرب ويقول:

يا من ال يزول ملكه، ارحم من قد » ة البديعةرؤثِ وملا حرضه األجل قال تلك الكلمة امل

 بعد ثالثة وعرشين سنة يف اخلالفة. هـ(193مجادى اآلخرة من  3وفارق الدنيا ) ،«زال ملكه

عند حلظة املوت؟!.. ترى هل متنى لو أنه  الزاهرةترى كيف كان يرى سنوات اخلالفة 

ويسعى عىل غنمه؟!.. وكيف تكون تلك عبد اهلل من العامة يف أرض منقطعة ي الا كان رج

اللحظة التي جتعل امللوك يتمنون حياة العامة الفقراء وينسون رغد العيش اللذيذ طوال 

 السنني؟!

ما من نفس أشد » يقول: عياضبن  حتى كان الفضيل الرشيدوقد حزن العلامء ملوت 

َفَعُظم ذلك عىل  ،«لوددت أن اهلل زاد من عمري يف عمره هارون الرشيدموتا من  عيلَّ 

الناس عليه من القول بخلق ما محل  املأمونأصحابه، فلام مات وظهرت الفتن وكان من 

 .(2)بام تكلم به مالقرآن قالوا الشيخ أعل

 الرشيد سلطة خارج

 األندلساخلالفة كانت عدد من املناطق خارج نطاق سلطته، ففي  الرشيدحني توىل 

ت دولة استقرَّ  األقىص املغرب، ويف عبد الرمحن الداخلالذي أسسه  حكم األمويني استقرَّ 

املوالني للخالفة العباسية، ويف  القريوانبني مدرار وعاصمتها سجلامسة والتي هادنت حكام 

                                                 
 .11، 5/13الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/355ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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.. وأما يف عهده فقد ظهرت تاهرتت دولة الرستميني وعاصمتها األوسط استقرَّ  باملغر

 :املغربدولتان أخريان يف 

التي كانت يف عهد « فخ» العلوي استطاع النجاة من موقعة عبد اهللبن  إدريسذكرنا أن 

وقد  هـ(132رسة عام )اداألتأسيس دولة  إدريس، وقد استطاع املغرب، وأنه سار إىل اهلادي

الدولة فتغري عليهم، وعىل  يف بداية خالفته حيسن إىل العلويني حتى نشأت هذه الرشيدكان 

، بل هي أول نجاح باملغربمن شعر منه بالوالء هلم، وهذه الدولة هي أول دولة علوية 

زعيم قبيلة  حممودبن  إسحاقللعلويني يف تأسيس دولة، وقد ساعد إدريسا يف تأسيس الدولة 

واختذها عاصمة لدولته، وكان وزراؤه من قبيلة  فاسمدينة  إدريسأوربة الرببرية، وبنى 

، وامتدت منطقة وهوارة وصنهاجة ا من وجوه القبائل الرببرية كزناتةأوربة، واختذ له جيشا 

 .املغربنفوذه حتى استوىل عىل تلمسان، وهبا استقام له 

هـ( بعد مخس سنوات فحسب من تأسيس دولته، وقد رمى 133) يِفَ وُ تُ  اعىل أن إدريسا 

بأن دس له السم مع رجل يسمى الشامخ، وهو ما ال دليل عليه ُيطمأن   هارون الرشيدالبعض 

ه، عىل أن هذه الوفاة مل تذهب بالدولة الوليدة ال سيام وأن إدريسا مل يكن له ولد، بل كانت إلي

ا،ُحبىل، فاختري هذا اجلنني ليكون إمام الدولة، وملا ُولِد ُسِمي بإدريس « كنزة» جاريته  أيضا

فء رجل يسمى راشد فكان نعم الك إدريسوقام بأمر الدولة موايل أبيه، فتوىل الوصاية عىل 

هـ(، ثم اغتيل راشد 156واملدبر للدولة، ثم بويع إلدريس الثاين بعدما بلغ عرش سنوات )

الصغري سبعة عرش  إدريسبلغ ؛ حتى هـ(153العبدي ) إلياسبن  يزيدوتوىل أمر الوصاية 

 هـ(.192منذ ) الا ا وبدأ حيكم مستقعاما 

مبلغا عظيام، وغدت قبلة للمشارقة واملغاربة  إدريسعىل يدي  فاسبلغت مدينة 

ا من قرنني ونصف حتى غارت نجومها عىل يد سة قريبا رواألندلسيني، وقد عاشت دولة األدا

ا وانتهت األندلسيني األمويني عىل يد العبيديني )الفاطميني(، ومل تكن دولة متسعة أو  متاما

، املغربة يف تعريب يَّ ، وقد كان هلا دورها البالغ األمهِ اثقافيا  اقوية بقدر ما كان تفوقها حضاريا 

، اخلوارج حتت سيادة مذهب املغربويف نرش العقيدة السنية واملذهب املالكي من بعد ما كان 

بنت  فاطمةآثارهم مسجد القرويني الذي يعد أقدم جامعة يف اإلسالم وقد أنشأته  ومن أهمِ 
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 ، وهو من املساجد الشهرية يف تاريخ اإلسالم.هـ(213) الفهري حممد

التميمي أحد القادة البارزين الذين عملوا يف خدمة اخلالفة  األغلببن  إبراهيمكان 

، ومقرها إفريقيةوالية  الرشيد، وبعد كثري من التقلبات والَّه املغربالعباسية ضد ثورات 

منذ توليها عىل التأسيس لدولة له وألبنائه من بعده، ومل  راهيمإب، وعمل هـ(151) القريوان

ر أن ، ولكنه وافق عىل هذا وريض به، بل ودعمه، ولعلَّ الرشيدختف هذه الطموحات عىل  ه َقدَّ

حاجزا بني  -هبذا-جيعلها دولة تابعة للخالفة خريا من أن تكون خارجة عليها، وأن تكون 

( خريا من واألوسط )بني مدرار، والرستميني، واألدارسة املغرب األقىصالدول املستقلة يف 

أن تكون واحدة منها، ال سيام والرشق أمره عظيم وال خيلو من املشكالت، وقد متكن 

 األغلب من إقرار األمر له وإمخاد الثورات التي قامت ضده.بن  إبراهيم

، وكانت هـ(296 - 151د عاشت دولة األغالبة أكثر من القرن بعرش سنوات )وق

عىل يدها،  صقليةمعرتفة باخلالفة العباسية، ومن فضائل هذه الدولة أن ُفتِحت جزيرة 

الزيتونة  جامع، ومن آثارهم روماوقد وصل عىل يدهيا حتى مدينة  إيطالياوكذلك اجلهاد يف 

 الذي ُيعد من أعظم مساجد اإلسالم.

* * * 
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، وكان طويال سمينا أبيض أقنى األنف صغري العينني، عريض هـ(131) األمنيُولد 

ئي العالمة الشهري وأحد أعالم اللغة، املنكبني، وكان فصيحا شاعرا، وقد تأدب عىل يد الكسا

 عاما. 23وقد توىل احلكم وعمره 

أخبارا عن إكثاره  الطربيوقد رماه بعضهم بكثرة اللعب والرشب وقلة الصالة، وأورد 

هي واملغنني واخلصيان، وإعطائه األموال واجلواهر، وَأْمِره بإحضار املال السودانمن اقتناء 

عىل صورة الفيل واألسد والعقاب واحلية  (1)من سائر البالد، وأنه أمر بعمل مخس حراقات

ببنايات هائلة للنزهة وغريها،  منيا، واعتنى األجزيلة جد   الا ، وأنفق عىل ذلك أمواوالفرس

ما أشيع عنه من أنَّ  إالَّ  ،(2)النكري عليه بسبب ذلكا. فكثر كثرية جد   الا وأنفق يف ذلك أموا

، فلام الرشيدبأمر  مسجونا مع الزنادقة وجد أبا نواس األمنيرشب اخلمر غري ثابت، بل إن 

 .(3)أمر بإخراجه علم برشبه اخلمر فأعاده ثانية إىل السجن

 الرشيده تاريخ بارز قبل اخلالفة إال واليته عىل العراقني منذ أن اختذ أباه وليس ل

 «.الرقة» عاصمته يف مدينة

*** 

 األمني، فخطب هـ(193مجادى اآلخرة من  15يوم اخلميس ) الرشيدوصل خرب وفاة 

 ، وأخذ بيعته من األمراء ووجوه بني هاشمالرشيدناس يوم اجلمعة وأذاع فيهم خرب يف ال

كام هي عادة اخلطب األوىل -من العامة، ويف خطبته  جعفربن  سليامنوأخذها له عمه 

لألجناد راتب عامني لكيال ، وأعطى (4)َبَسط آمال الناس ووعدهم اخلري -للملوك والرؤساء

                                                 
اقة، وهي تطلق عىل السفن التي فيها  (1) اقات: مجع َحرَّ خلفيفة، َمراِمي نِريان وتستخدم يف احلرب، كام تطلق عىل القوارب الصغرية ااحَلرَّ

 .1/165، املعجم الوسيط 11/11وهذه األخرية هي املقصودة يف السياق. ابن منظور: لسان العرب 

 .11/263، وابن كثري: البداية والنهاية 5/111الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/192حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (3)

 .392الطوال ص ، والدينوري: األخبار351ابن قتيبة: املعارف ص (4)
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صباح السبت  األمني، ثم كان أول ما فعله الرشيديتكرر مثل الذي حدث أول خالفة أبيه 

 !(1)كان األمر ببناء َمْيَداننْي للصيد

 حممدفقام وخطب يف الناس، وجدد البيعة ألخيه  املأمونوصل اخلرب إىل  خراسانويف 

 ، وستصري هذه عادة عند تويل كل خليفة!(2)ثم لنفسه، وأعطى األجناد مكافأة عام

 صالحبن  عبد امللكومنهم  الرشيدعن بعض من حبسهم  هـ(193)ذي القعدة  األمنيوأفرج 

هذا اجلميل وأقسم  عبد امللكقد حبسه الهتامه بالسعي للخالفة لنفسه، وقد محل  الرشيدان الذي ك

 (3)ا!!أبدا  للمأمونفسيكون يف صفه ولن يبايع  املأمونلألمني أنه لو وقع ثمة نزاع بينه وبني 

 واملأمون األمني بني الصراع

 الرشيدقد خرج مع  األمني، وإذا كان واملأمون األمنيوقد بدأت املشكالت مبكرا بني 

منارصي  وأحد أقوى الرشيدحاجب - الربيعبن  ا من غدرة أخيه فإن الفضلخوفا  خراسانإىل 

كان قد أوىص قبل  الرشيدس للخالف بينهام، ذلك أن وقد أس   إالَّ  خراسانمن  دْ عُ يَ مل  -األمني

ليكون يف طاعة  -بام فيه من احلواصل والدواب والسالح-موته بأن يسري اجليش الذي معه 

ومل يسمح هلم  بغدادنود إىل باجل الربيع عادبن  الفضلأنَّ  إالَّ  وأخذ منهم البيعة له، املأمون

 .منذ فرتة بغداد، وكان الفضل مستندا يف ترصفه هذا عىل ترتيب بدأ يف (4)املأمونبالذهاب إىل 

مراء ، وهو أمري من املوالني له، برسائل رسية إىل أاملعتمربن  قد أرسل بكر األمنيكان 

يأمره بالسمع  املأمون، وفيها البيعة لألمني، ومنها كتاب إىل الرشيداجليش يف حال موت 

يأمره بأخذ البيعة  الرشيدبن  صالح، ومنها كتاب إىل خراسانوالطاعة وجتديد البيعة له يف 

إال بمشاورة  شيئاالألمني منهم، وحيدد هلم ترتيب اجلند والقيادات، ويأمره أال يفعل 

عىل خالف ما أوىص  بغداديف  األمني، ورجع اجليش إىل صالح، ففعل الربيعبن  الفضل

يهم ومستقرهم فهذا يف كل حيث أهال بغداد! وكانت رغبة اجلنود أن يعودوا إىل الرشيد

 .(5)د يف ما وراء النهراألحوال أفضل من حماربة متر  

                                                 
 .31، 5/23الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/31الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/62الطربي: تاريخ الطربي ، و351ابن قتيبة: املعارف ص (3)

 .351ابن قتيبة: املعارف ص (4)

 وما بعدها. 5/23الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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 األمنييف بالط  الربيعبن  مما حدث، ومثلام كان الفضل املأمونا أن يغضب كان طبيعي  

 دمجرَّ من يزين له أن هذه البيعة إنام هي بيعة باخلالفة ال ب املأمونغريه يف بالط فقد كان 

السمع والطاعة، فهذا اجليش هو جيش اخلالفة الرئييس الذي كان عىل رأسه اخلليفة نفسه، 

 األمنيما يكون أن يكون هؤالء اجلند يف طاعته وال حيل هلم السري إىل  فإن مل يكن هذا فإن أقلَّ 

 منهم! للمأمونوأخذ البيعة  الرشيدصية بعد و

من حرض عنده من قواد أبيه، وطرح بعضهم فكرة أن يبعث إليهم فرقة  املأمونشاور 

وقال بأن هذا نذير حرب وأنه  -ذو الرياستني- سهلبن  عسكرية تردهم، فاعرتض الفضل

حيمل رسالة ناصح  الا ، واقرتح أن يرسل إليهم رسواملأمونهم ويوحشهم أكثر من سيبعد

ا، وقال له: قل لصاحبك أمني، فلام وصل الرسول هناك تصدى له أحدهم بالرمح مهددا 

 .(1)ا لوضعت الرمح يف فيك، هذا جوايب( واهلل لو كنت حارضا املأمون)

بن  ألزمة، ومل يتمسك بإثارة املوضوع، واقتنع برأي الفضلنزع فتيل ا املأمونعىل أن 

 خراسانيف تقدير زعامء  -سهلبن  برعاية الفضل- املأمونأن التهدئة أوىل، وبدأ  سهل

 وإجالهلم وأظهر الدين والتقوى وجلس للمظامل بنفسه وأكرم وجوه القوم، وقام بكل ما من

شأنه كسب والء اخلراسانيني وما حوهلم له، وقد زاده حمبة أن أمه فارسية فكان القوم 

 .(2)« ابن أختنا وابن عم النبي» يقولون:

 خراسانبالسمع والطاعة والتعظيم، وبعث إليه من هدايا  األمنيبل كتب إىل أخيه  

إذ أقرَّ  األمنيوغري ذلك، معرتفا بأنه نائبه عليها، وكذلك فعل وحتفها من الدواب واملسك 

عىل  القاسموغري ذلك، وأقر أخاه  والري خراسانعىل ما حتت يده من بالد  املأمونأخاه 

 .(3)والثغور، وأقر عامل أبيه عىل البالد إال القليل منهم اجلزيرة

، عىل أن ، ومشهد يف مروبغدادحظة سيصري أمامنا مشهدان، مشهد يف ومنذ هذه الل

من قالقل  األمنيكان أحكم وأعقل وأفضل سياسة وكانت مناطقه هادئة، فيام عاين  املأمون

قد ُرِزق بقادة أقوياء بارعني  املأمونمة، كام أن واضطرابات زاد من أثرها سياسته غري احلكي

                                                 
 .221ء والكتاب ص، واجلهشياري: الوزرا5/31الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .225، واجلهشياري: الوزراء والكتاب ص5/31الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/31الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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 !األمنيخملصني له عىل عكس رجال 

حتى حارصه يف  ليثبن  ما زال يف قتال رافع أعنيبن  كان هرثمة خراسانويف مشهد 

الذين جاءوا لنجدته فحارصوا هرثمة من خلفه،  اث رافع بحلفائه األتراك، فاستغسمرقند

إذا ؛ حتى هـ(193ليث )بن  ثم حدث أن انسحب األتراك من املعركة فضعف موقف رافع

م رافع وقدم إىل األمان فاستسل املأمونهبذا فأجابه  املأمونأيقن باهلزيمة طلب األمان وراسل 

استقرار ما يف حوزته من البالد،  املأمونهـ( فأكرمه وَعظَّمه، وهبذا كسب 191) املأمونعىل 

اا وأعني فكسب إىل صفه جيشا بن  جيش هرثمة املأمونثم استقبل  ا كهرثمة، وقد فذ   قائدا

 .(1) وكسبا لوالئهقيادة حرسه اخلاص تكرياما  املأمونوالَّه 

وخلعوا نائبهم، فعزله  محص، إذ ثار أهل األمنيملشهد مغايرا عند يف هذا التوقيت كان ا

بقتل طائفة من وجوه  هاحلريش الذي بدأ عهد سعيدبن  عبد اهللووىلَّ عليهم  األمنيعنهم 

هـ( 191ثم مل تلبث أن هاجت ) الا يقل هـ(، فسكنت الثورة193وحرق نواحيها ) محصأهل 

 .(2)ذاهتا فأمخدها بالقسوة

والثغور،  اجلزيرةعن  القاسمقرارْين آخرْين أشعال املوقف، إذ عزل أخاه  األمنيثم اختذ 

، ثم أمر بالدعاء بغداد، وأمر أخاه بالبقاء عنده وحتت عينه يف خازمبن  ووىل عىل ذلك خزيمة

هألعىل املنابر يف سائر ا موسىلولده  ثم  ،«الناطق باحلق» مصار، وباإلمرة من بعده، وسامَّ

هـ(، ويرجع هذا القرار إىل إحلاح 191والقاسم )ربيع األول  للمأمونُيدعى من بعده 

فهو الذي زيَّن له خلع  -من بعده األمنيثم حاجب  الرشيدحاجب - الربيعبن  الفضل

ن له األمر وأهنام ال يستطيعان عصيانه، واستعان يف هذا   ماهانبن  عيسىبن  بعيلأخويه وَهوَّ

عوه فاستجاب هلم، فلام نحتى أق شاهكبن  السنديوبقائد الرشطة  -السابق خراساننائب -

اختذ من جانبة إجراءات االستقالل والعصيان فقطع الرسائل التي يرسلها  املأمونبلغ اخلرب 

النائب إىل اخلليفة، وحذف اسمه من العملة املتداولة ومن سائر املظاهر السلطانية، وبدأت 

 .(3)بينهام العداوة

                                                 
 .5/31الطربي: تاريخ الطربي ، و3/165، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 139بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 .11، 5/32الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/32تاريخ الطربي  الطربي: (3)
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 إىل أخيه يطلب منه التنازل عن بلدة تابعة خلراسان األمنيوأول ذلك رسالة رقيقة من 

يكتب إليه  املأمونمن عنده، وأن يكون لألمني رجل يف حاشية  الا رج األمنيليويل عليها 

أمرهم عىل الرفض، فبعثه  رجاله وخاصته ثم استقرَّ  املأمونه، فاستشار عند البالطبأخبار 

الذي هو ملزم به وباألحوال يف  الرشيديف رسالة رقيقة مهذبة وجيعل حجته يف عهد  املأمون

 .(1)والتي ال تسمح بمثل هذا خراسان

فوضع رجاال مهمتهم  خراسان مراقبة أطراف عدته يف املأمونومنذ تلك اللحظة أعد 

محلوه حتى  األمنيمن  الا ويكلم أهلها، فإن كان رسو خراسانأال يرتكوا جاسوسا يدخل 

من غري فرصة خيتلط فيها بالناس، وإن كان غري ذلك ترصفوا معه  املأمونأوصلوه إىل 

ن رقابتهم هذه إال عن الثقات من التجار والراحلني وأمثاهلم، وقد بمقتىض احلال، وال يرفعو

ثم  الا ملعرفة األخبار أو خراسانيف التواصل مع أهل  األمنية ة خطَّ أفشلت هذه اخلطَّ 

وإغرائهم بالعطايا والواليات وما إىل ذلك، وعىل اجلانب اآلخر كان  املأمونلتحريضهم عىل 

وهذا اخرتاق  األمنيوقد كان بعضهم يف جيش  غدادبمن يأتيه باألخبار من  للمأمون

 .(2)رمؤثِ عسكري 

عىل رسالة  األمنيوثاين ذلك ما يمكن أن نسميه حرب الرسائل بني األخوين، فقد َردَّ 

لديه من معاذير تؤيد مطالبه،  مرة أخرى، وكل يتحجج بام توافر املأمونوَردَّ عليها  املأمون

أرسل يف طلب ماله  املأمونإن ؛ حتى وبدت نربهتا حتتد وتلتهب، لتعرب عن عمق األزمة بينهام

وقال  األمنيفرفض  خراسانإليه يف  اويف طلب أهله أن يسافرو والرقة بغدادالذي تركه يف 

نه حيتاج إىل املال يف مصالح املسلمني وأنه خري من يرعى أهل أخيه، وبالعموم فقد كانت بأ

 .(3)أرق وأكثر هتذبا، وكان يتحاشى أن يكون البادئ بالفرقة املأمونرسائل 

وحسن سياسته  موناملأملا سمع بعدل  الثائر يف سمرقند ليثبن  وثالث ذلك أن رافع

 املأمونالذي يتوىل حربه باالستسالم واألمان والرغبة يف القدوم عىل  أرسل إىل هرثمة

 .(4)ذلك ذريعة ليشنع هبا عىل أخيه األمني، فاختذ املأمونفاستجاب هرثمة ثم استجاب 
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وهو تابع - وايل الري مالكبن  عبد اهللبن  العباسأرسل إىل  منياألورابع ذلك أن 

أن يرسل إليه ببذور غرائب املزروعات يف الري، فأرسلها إليه دون أن يستشري  -للمأمون

 .(1)املأمونفعزله أو خيربه،  املأمون

وأرسلها مع ثالثة من أكابر األمراء يطلب فيها من  األمنيوخامس ذلك رسالة كتبها 

ألنه حيتاج كفاءته  بغدادويقدم إىل  خراسانأن يكون من حاشيته وأن يرتك  املأمون

هذا الوفد، ووعدهم  املأمونإخالصه وما إىل ذلك من الكالم املعسول، فأكرم ومناصحته و

ا- خراسانبالتفكري والتشاور يف األمر وأبدى هلم أن ظروف  ا منها تستدعي بقاءه قريبا  -أيضا

ا أن تنتهي املشاورة إىل الرفض املهذب وكان طبيعي   (2).فهي أرض الثورات والتمردات

، وتذكر روايات أخرى أن الطلب مل يكن (3)خراسانمن القالقل يف الرقيق بسبب ما يواجهه 

ا- بل -أو مل يكن هذا هو الطلب الوحيد-القدوم  اخلضوع ألمر اخلليفة بتولية ولده  -أيضا

باهلدوء والسياسة واملالطفة، فكان رفض  املأمونالناطق باحلق، وحاول األمراء إقناع  موسى

ره بأن  -وكان من األمراء الثالثة- عيسىبن  موسى بن العباسإن ؛ حتى قاطعا املأمون َذكَّ

ةخلع نفسه مرتني من والية العهد حفاظا عىل مصلحة  موسىبن  عيسىجده  ، فقال األُمَّ

 للمأمونسانيني وأمرائهم وهذا دليل عىل حب اخلرا ،«إن أباك كان امرءا مكروها» :املأمون

 .(4)والتفافهم حوله

تلقب باإلمام مع بداية اضطراب العالقات مع أخيه، وهو  املأمونوسادس ذلك أن 

قال  -املأمونموفد - موسىبن  العباسلقب حيمل معنى املنازعة عىل اخلالفة، فلام استنكره 

( مل الرشيدقد يكون إمام املسجد والقبيلة، فإن وفيتم )أي بعهد » :سهلبن  الفضلله 

عرب رجله -أنه رشع  املأمونوكان من ذكاء  ،«يرضكم، وإن غدرتم فهو ذاك )أي اخلليفة(

، فإذا الا يف صفه، وقد استطاع هذا فع موسىبن  العباسيف كسب  -سهلبن  األول الفضل

، فكان بغدادالذي أتى يريد منه خلع نفسه يبايعه مرة أخرى عىل الطاعة ثم يكون عينه يف 
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 .(1)يه بالرأيويشري عل األمنييراسله بام يكون من حال 

بل  املأمونعىل خلع  قد استقرَّ  األمنيكان  املأمونبرفض  بغدادوحني عادت الرسل إىل 

، (2)أو حتى تشري بالتدرج والتخطيط البطيء يف هذا نأمواملورفض أي نصائح ترفض خلع 

يف األمصار، وجعل  موسى، وأخذ يف البيعة البنه خراسانه عن أنه قد عزل أخا األمنيوأعلن 

 الربيعبن  )باعتبار أن الفضل ماهانبن  عيسىبن  عيلمن مهامت رجله الثاين  تهحضانته ورعاي

ة ُتَشِهر باملأمون وتذيع مساوئه، وتذيع أن هذا كان الرجل األول(، ونشطت حركة إعالمي

قها، وصدرت األوامر  األمنيفبعث  مكةالعصيان إنام هو نقض ملا ُأْبرم يف وثيقة  يف طلبها ومزَّ

 .(3)خلطبةيف ا األمنيبن  ملوسىوبالدعاء  األمنيوالقاسم بعد  للمأمونبقطع الدعاء 

أن تؤدي إليه ما  بغداديف  املأمونإجراءات أخرى؛ إذ أرسل إىل زوجة  األمنيثم اختذ 

لدهيا من اجلواهر فامتنعت عنه، فأرسل من يقتحم بيتها حتى استلب منها ما يريد عنوة، 

 حممدوعىل  عيلَّ قد علمتم ما كان أيب رشط » وأعلن فيهم: روقادته يف م املأمونمجع عندئٍذ و

وقد نكث ونقض العهود وأوجد السبيل إىل خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه ألموايل وأسبايب 

وأعاميل، وحتريقه الرشوط والعهود التي عليه، واستخفافه بحق اهلل فيام نكث من ذلك، 

خلعوه. وعىل الطرف اآلخر ، وإالَّ رأهيم عىل مراسلته، فإن رجعفاتفق  ،«واشتغاله باخلصيان

 .(4)املأمونقادته وأعلن فيهم نيته حرب  األمنيمجع 

كان احلال قد انتهى إىل أن صارت البالد اإلسالمية عىل قسمني  هـ(191ويف هناية عام )

 هييئ اجليوش ويتقرب إىل الرعية وحيصن البالد! لكن كتلة ، وكل منهامواملأمون األمنيبني 

الذي ازداد تألقا ألنه أتى بعد عهد  املأمونكانت أثبت وأمسك ملا ظهر من عدل  املأمون

 .ماهانبن  عيسىبن  عيلالوايل الظامل 

ومستشاره األول  املأمونوزير - سهلبن  وملا بلغت األمور ذورهتا، كلف الفضل

أن جيتمع باألجناد وأن يكون مركزهم  احلسنيبن  طاهرالبطل الكبري  -واملدبر الفعيل للدولة

فاق عىل هذا اجليش ت لإلنا، وكان من حكمته أنه وجه كل ما استطاع من إمداديف الري
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الذي ال حتتمله موارد الري، فكفى هذا حاجة اجليش فلم يفسدوا يف األرض أو يتغلبوا عىل 

بأن  ساملبن  محادبن  عصمة األمنيأموال وموارد أهل الري. وعىل الناحية األخرى كلف 

 ماهانبن  عيسىبن  وعيل الربيعبن  ، وكان الفضليف ساوة هوأن تكون طالئع مهذانيقيم يف 

 !(1)وحيرضانه عليها األمنييدقان طبول احلرب يف أذن 

بإبطال التعامل بالعملة التي ُنِقش عليها اسم أخيه من  األمنيهـ( أمر 195ويف )صفر 

 ،«الناطق باحلق» موسىقبل، وأمر بإبطال الدعاء له، واالقتصار عىل الدعاء لألمني وولده 

 .(2)«إمام املؤمنني» أو« إمام اهلدى» لقب املأمونوعىل اجلانب اآلخر اختذ 

، قول شاعر خراسانومشهد  بغدادالفارق بني املشهدين، مشهد ومن أبرز ما يدل عىل 

 :وخروجه إىل الري احلسنيبن  طاهرعن  خراسان

ــــراق ــــَل الع ــــى أه ــــا رم ــــن عليه  وم

 

ـــــُك الرشـــــيد   إمـــــاُم العـــــدل وامَللِ

ــــا  ــــا وحزم ــــى رأي ــــن مش ــــأحزم م  ب

 

ـــــــد  ـــــــيام يكي ـــــــذا ف ـــــــدا ناف  وكي
ـــــــــآدٍ   ـــــــــة ن ـــــــــق (3)بداهي  (4)خنفقي

 

 (5)يشـــيب هلــــول صـــولتها الوليــــد 

 
 :األمنيعن سياسة  بغدادثم قول شاعر  

ــــــوزير ــــــة غــــــش ال  أضــــــاع اخلالف

 

 وفســـــق األمـــــري وجهـــــل املشـــــري 

 ففضـــــــل وزيـــــــر وبكـــــــر مشـــــــري 

 

ـــريي  ـــف األم ـــه حت ـــا في ـــدان م  (6)ري

 
 إذ قال له: خازمبن  عبد اهللمنهم  املأمونمن هناه عن خلع  األمنيلقد كان يف حاشية 

يمينه تكون أول اخللفاء نكث عهده ونقض ميثاقه واستخف ب الأنشدك اهلل يا أمري املؤمنني أ»

يا » وقد حذره من تداعيات هذا عىل طبقة اجليش خازمبن  وخزيمة ،«ورد رأي اخلليفة قبله

أمري املؤمنني مل ينصحك من كذبك ومل يغشك من صدقك ال جترئ القواد عىل اخللع 

والناكث  فإن الغادر خمذول ،فيخلعوك وال حتملهم عىل نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك
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ا- . ومنهم(1)«مفلول  -صبيحبن  إسامعيل: (2)ويف بعض الروايات- سليمبن  حييى -أيضا

من بيعته وتوثق هبا من عهده واألخذ  الرشيدكيف بذلك لك مع ما قد وكد » الذي قال:

ثم ملا عرف عزمه عىل خلعه أشار بالتدرج والتمهل « لكتاب الذي كتبه؟لإليامن والرشائط يف ا

أما إذا كان رأي أمري املؤمنني خلعه فال جياهره جماهرة فيستنكرها » وإحكام األمر فقال:

الناس ويستشنعها العامة ولكن تستدعي اجلند بعد اجلند والقائد بعد القائد وتؤنسه 

ن معه وترغبهم باألموال وتستميلهم باألطامع فإذا أوهنت باأللطاف واهلدايا وتفرق ثقاته وم

قوته واستفرغت رجاله أمرته بالقدوم عليك فإن قدم صار إىل الذي تريد منه وإن أبى كنت 

. لكن سيطرة (3)«حده وهيض جناحه وضعف ركنه وانقطع عزه قد تناولته وقد كلَّ 

كالذي متلكته رغبة  األمنيكانت األقوى! وكان  ماهانبن  ىعيس بن وعيل الربيعبن  الفضل

 فطفق يريد أن يسمعها من مشاوريه ال أنه يشاورهم عىل احلقيقة.

جيش  بغدادحتى ُأِعدَّ يف  ملوسىوالبيعة  للمأمونومل يمض شهران عىل قطع اخلطبة 

، إذ والَّه ماهانبن  عيسىبن  عيل يقوده الوايل السابق خلراسان هـ(195عظيم )ربيع اآلخر 

، وقد بلغ املأمونوتلك البالد، وأمره بحرب  موق وأصبهان ومهذان طربستانعىل  األمني

اجليش أربعني ألف مقاتل وقد أنفقت عليه أموال هائلة، وصاحب خروج اجليش ُخَطٌب 

وتلقبه  املأمونتذكر حقه يف اخلالفة وأسبقيته يف البيعة وتذكر نكوث  األمنيعصامء من رجال 

ىل األجناد عامة ثم عىل اخلراسانيني خاصة لُيضمن باإلمامة وغري ذلك، وفرقت األموال ع

من  دْ عُ هم لألمني بثالثة ماليني درهم، وكان تعداد اجليش وميزانيته ضخمة حتى مل يَ ءوال

 .(4)ومن معه املأمونيف أنه سيهزم  ك  َش 

هو قائد  ماهانبن  عيسىبن  عيلبأن يكون  األمنيوكان أخطر ما يف هذا اجليش قرار 

أن اجلنود اخلراسانيني يف جيشه اشرتطوا أن يكون هو قائدهم،  األمنيإىل  عيل   اجليش، وقد أفىض

فقد كانوا خصومه ومن  املأمونالذين هم جيش  خراسانحيمل ثأرا قديام من أهل  عيسىلقد كان 

، وأحب أن يكون له رشف قهرهم، ولقد كان واثقا من النرص حتى لقد الرشيداب عزله أيام أسب
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وقد  األمنيأم  زبيدة، وروي أن هذا القيد أعطته إياه (1)أخذ معه قيدا من فضة ليأيت فيه باملأمون

منه إن شتمه أو آذاه أو سفهه، وأن يرعى فيه وأن يكرمه وأن حيتمل  املأمونأوصته أن يرعى مقام 

، فكان هذا القيد (2)حرمة أبيه وأخيه، وأن ما بني األخوين منافسة سلطانية ال تسقط فيها املقامات

ا- ، وهذا يدلللمأمون تكرياما   مل يكن حمل شك! عيسىبن  عيلعىل أن انتصار  -أيضا

 بخراسانالسابقة  ماهانبن  عيسىبن  عيلادة من خربة حاول االستف األمنيال ريب أن 

واشتدادهم يف حرب  املأمونوأرضها إال أنه غفل عن تأثري هذا يف تكتل اخلراسانيني خلف 

 الذي كرهوه.

يف عسكر  املأمونان بترسيب من جواسيس ومن أبلغ ما ُيروى يف خطأ هذا القرار إنام ك

قائد اجليش  عيسىبن  عيلتوجيه بمحاولة جعل  سهلبن  ، فقد وصلهم من الفضلاألمني

 .(3)عيسىكراهة يف  املأمونويف تكتلهم وراء  خراسانألنه يعلم أثر ذلك يف أهل 

حتى خارج  األمنيهـ( وودعه 195مجادى اآلخرة من  15) بغدادخرج اجليش من 

بن  عيسىبن  عيلوالة األنحاء والعسكر املوجودين باملناطق باالنضامم جليش  ، وأمربغداد

وقد  احلسني،بن  طاهر، وصار اجليش اهلائل يف مواجهة أربعة آالف فقط يقودهم ماهان

، لكن عيسىبن  عيلإىل جيش  املأمونزلزل هذا بعض النفوس، فانسحب ثالثة من جيش 

 العكس رضب أحدهم مائتي سوط األخري مل حيفل هبم عىل عادة مثل هذه املواقف بل عىل

لسبب قديم واستخف باآلخرْين، فكان هذا من عوامل إحجام من فكر يف االنضامم إليه ثم 

 .(4)املأمونمن عوامل صمودهم وثباهتم مع جيش 

وجبال  ملوك املناطق املتامخة للدولة اإلسالمية، ملوك الديلم عيسىبن  عيلوقد راسل 

يعدهم الصالت واجلوائز وأهدى إليهم التيجان واألسورة والسيوف » وما واالها طربستان

من  ويمنعوا من أراد الوصول إىل طاهر خراساناملحالة بالذهب وأمرهم أن يقطعوا طريق 

 .(5)«أجابوه إىل ذلكاملدد ف

                                                 
 .5/12الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/51الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/16الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .5/12الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/51الطربي: تاريخ الطربي  (5)



 العباســيون األقوياء   

 

484 

أمر املعركة بال مباالة تثري العجب، وتشري الروايات أنه كان واثقا يف  عيسىبن  عيلأدار 

قال  احلسنيبن  طاهرنه حني علم بأن قائد اجليش هو إ؛ حتى نفسه ويف جيشه إىل حد مدهش

وما طاهر، فواهلل ما هو إال شوكة يف أغصاين، أو رشارة من ناري، وما مثل » ا:ا ضاحكا هازئا 

واهلل ما بينكم وبني أن  :طاهر يتوىل عىل اجليوش ويلقى احلروب ثم التفت إىل أصحابه فقال

 فإن السخال ال مهذان عقبةيبلغه عبورنا  أن إالَّ  ينقصف انقصاف الشجر من الريح العاصف

، بل إنه مل يبال أن يتخذ له معسكرا (1)«األسدتقوى عىل النطاح والثعالب ال صرب هلا عىل لقاء 

أذكيَت  -أبقى اهلل األمري-لو كنَت » وال أن ُيرتب وضع اجلواسيس والعيون؛ قيل له: ،اآمنا 

العيون وبعثت الطالئع وارتدت موضعا تعسكر فيه وتتخذ خندقا ألصحابك يأمنون به كان 

إن  .ال ليس مثل طاهر يستعد له باملكايد والتحفظ :قال .أبلغ يف الرأي وآنس للجند ذلك

ول إىل أحد أمرين إما أن يتحصن بالري فيبيته أهلها فيكفوننا مؤنته أو خيليها ئحال طاهر ت

 ،امجع متفرق العسكر :فقال عيلبن  حييىتاه ألو قربت خيولنا وعساكرنا منه و ؛اويدبر راجعا 

فإن العساكر ال  ؛وال ترسح اخليل إال ومعها كنف من القوم ،واحذر عىل جندك البيات

 .إن املحارب يل طاهر :والثقة أن حترتز وال تقل ،واحلروب ال تدبر باالغرتار ،تساس بالتواين

ن فصارت بحرا فالرشارة اخلفية ربام صارت رضاما والثملة من السيل ربام اغرت هبا وهتو

اسكت  :قال .عظيام وقد قربت عساكرنا من طاهر فلو كان رأيه اهلرب مل يتأخر إىل يومه هذا

فإن طاهرا ليس يف هذا املوضع الذي ترى وإنام تتحفظ الرجال إذا لقيت أقراهنا وتستعد إذا 

 .(2)«كان املناوئ هلا أكفاءها ونظراءها

 عيسىبن  عيلأن ُيَذِكر  احلسنيبن  طاهروعند بداية اللقاء أشار بعض القواد عىل 

البيعة فعلقها » ، فأخذ طاهر نسخةخراسانبالبيعة عىل أهل  للمأمونبالعهد الذي قطعه هو 

 ؟أال تتقي اهلل  :فقال له عيسىبن  عيلفأمنه عىل رمح وقام بني الصفني وطلب األمان 

بن  عيلفوضع « اتق اهلل فقد بلغت باب قربك .هذه نسخة البيعة التي أخذهتا أنت خاصة

خرج يبارزه ويقتله ألف درهم، فخرج له أحدهم فرصعه طاهر وهبذا  نْ مكافأة ملَ  عيسى

 .(3)بدأت احلرب

                                                 
 .5/51الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .52، 5/51الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/331ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (3)
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 احلسنيبن  طاهرإن اجليش الباسل بقيادة ف ؛الفارق اهلائل بني اجليشنيمن رغم الوعىل 

الذي  ماهانبن  عيسىبن  عيلة احلربية أن هيزموا جيش متكن بالعزم والصرب والذكاء واخلطَّ 

مة عن مقتله هو وهزي هـ(195كثرت أخطاؤه، فانقلب هذا عليه فأسفرت املعركة )رمضان 

 .(1)يف مرو املأمونجيشه، ومحل رأسه وجثته إىل 

، وقد كانوا سهلبن  ، وعىل وزيره األول الفضلاملأمونكان وقع النرص هائال يف بالط 

سهل بيعة بن  رتب الفضلحينئٍذ ، وأعنيبن  يستعدون إلرسال مدد آخر بقيادة هرثمة

التي وصلها اخلرب يف )شوال  بغدادباخلالفة، بينام كان وقعه كالصاعقة يف  للمأمونأخرى 

ا- ، ليس فقط يف بالط اخلالفة بلهـ(195 لدى اجلند الذين رست بينهم حركة تذمر  -أيضا

 .(2)ل ومل هتدأ حتى أخذوا رواتب أربعة أشهر وزيادات أخرىتطالب باملزيد من األموا

ا- وال ريب الذين علموا أهنا بداية حرب بني  بغدادأن الصاعقة رست لدى أهل  -أيضا

األخوين مل حيدث مثلها منذ ستني سنة، فآخر النزاع بني بيت امللك ذلك الذي كان قديام بني 

 .عيلبن  عبد اهللوعمه  أيب جعفر املنصور

ا آخر جيشا  ، ثم أعدَّ بغداديف  املأمونأن صادر أموال وضياع  األمنيوكان أول ما فعله 

وأعطاه والية املرشق من  احلسني،بن  طاهرحلرب  (3)رياألنبا جبلةبن  عبد الرمحنيقوده 

، وخرج اجليش املأمون( وحتى ما يستطيع أن يستويل عليه من أعامل العراق)يف أرض  حلوان

، وعندها دارت معارك شديدة لعدة مهذانا، وصار مركزه العسكري يف مدينة يف عرشين ألفا 

بعد بطوالت وبساالت من اجليشني، فلجأ األنباري  احلسنيبن  طاهرأيام ثم كانت الغلبة ل

معه إىل االستسالم وطلب األمان يف النهاية  ا اضطرَّ ا شديدا فحارصه طاهر حصارا  مهذانإىل 

وهم بالقتال وقتلوا منهم أغدر بجيش طاهر وفاج عبد الرمحنفأجابه طاهر لذلك، غري أن 

عبد ا استطاع استعادة زمام املعركة وانترص مرة أخرى وُقتِل الغادر طاهرا أنَّ  إالَّ  ا،ا كبريا عددا 

 .(4)جبلةبن  الرمحن

                                                 
 .13، 5/12، والطربي: تاريخ الطربي 355ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .51، 15، 5/11طربي الطربي: تاريخ ال (2)

، وقيل ألن غالب جيشه كان من األبناء: آباؤهم عرب وأمهاهتم موايل. وثمة شواهد أخرى ترجح أنه «األبناوي»يف بعض املصادر  (3)

 (.3)احلاشية  53انظر: د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص«. األنباري»

 .56، 5/55الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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يف  بغدادمل يكن بني خربي اهلزيمتني إال شهران فحسب، إذ وصل نبأ هذه املعركة إىل 

 امكتفيا  دْ عُ يَ مل  املأمون، ال سيام وأن بغدادعف القلق والفزع يف ، فتضاهـ(195)ذي احلجة 

عن  األمنيوالة  احلسنيبن  طاهراجليوش بل بدأ يف التقدم ألول مرة، حيث طرد  بصدِ 

يف هذه املناطق، واستوىل طاهر عىل عدة مدن  املأمونذ وتلك النواحي، وتعاظم نفو قزوين

 .(1)العراقبل بدأ يف التوجه نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي ذاته ، بل يف الشهر األمنيعىل أن السنة مل تنته هبذه املصائب التي نزلت عىل رأس 

بن  خالدبن  عبد اهللبن  عيلكان األموي  هـ(195وصلت فيه أنباء اهلزيمة الثانية )ذي احلجة 

 أيب جعفربن  سليامنوحيارص واليها  الشام، يشعل ثورة يف أيب سفيانبن  معاويةبن  يزيد

بن  احلسنيأن يرسل إليه بجيش آخر يقوده إىل  األمنيب بصعوبة، فيضطر الذي استطاع اهلر

ام هبا ومل فأق ووصل إىل الرقة بغداد، غري أن قائد اجليش خرج من ماهانبن  عيسىبن  عيل

 !!(2)الشاميتحرك نحو مهمته يف 

                                                 
 .5/56الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .56، 5/55الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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يكافئ وزيره  املأمونحتتفل بانتصاراهتا، وكان  خراسانوعىل عكس هذا املشهد كانت 

استان مها: والري ،«ذي الرياستني» فريفع من مكانته ورتبته وأمواله ويلقبه بـ سهلبن  الفضل

رياسة احلرب ورياسة التدبري )اإلدارة(، وهو أول وزير نودي بلقب األمري فاجتمع له 

، وقد نقش الفضل عىل حافة سيفه: رياسة احلرب، وعىل األخرى: رياسة (1)الوزارة واإلمارة

، وصار للفضل مظاهر سلطانية كرسوية؛ جيلس عىل كريس ذي أجنحة وحُيمل به (2)التدبري

سهل يف بن  ، ولقد كان دور الفضل(3)هب عىل نحو ما كان يفعل وزير فاريس شهريأينام ذ

خني هو الدور الرئييس واألسايس فهو السيايس العبقري والعقل املدبر رأي كثري من املؤرِ 

 .(4)األمنيمسار الرصاع مع  لكِل 

ليكون قائد اجليش الثالث  مزيد الشيباينبن  يزيدبن  أسد األمنياختار  بغدادويف مشهد 

اشرتط أن ُيعطى مجيع اجلند الذين يف  يزيدبن  غري أن أسد احلسني،بن  طاهرالذي يواجه 

يكون هلم خراج وأموال كل البلدات واملدن جيشه رواتب عامني حتى خُيلصوا احلرب وأن 

، وتذكر رواية أخرى (5)أمام هذه املبالغات وأمر بحبسه األمنيالتي يستولون عليها، فغضب 

ا إنام طلب أن ُيعطى ولدي  رهينة ليكونا أسريين وتكون لديه صالحية  املأمونأن أسدا

ا- هبام وله الوليدمساومة   وانزعج وقال: األمنية قتلهام، فهذا الذي ارتاع له صالحي -أيضا

والعجم وأطمعك خراج كور اجلبال إىل  أنت أعرايب جمنون! أدعوك إىل والء أعنة العرب»

وارفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد وامللوك وتدعونني إىل قتل ولدي وسفك  خراسان

 .(6)فلهذا غضب عليه وحبسه« يتي؟!!دماء أهل ب

ا األمنيثم التمس  لكي ال يكسب أعداء جددا،  ؛مزيدبن  يزيدآخر من أهل بيت  قائدا

ا بقيادة جيشنْي من أربعني ألفا  قحطبةبن  محيدبن  عبد اهللومعه  مزيدبن  أمحدفكلف عمه 

 حلوان( فلام وصلوا إىل قريب من العراقن )من بالد ا، فخرجا إىل حلو(7)هـ(196)أوائل 

                                                 
 .215، وابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص251اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (1)

 .5/61الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .259اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (3)

 .155يس األول صد. عبد العزيز الدوري: العرص العبا (4)

 .59، 5/55الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .5/59الطربي: تاريخ الطربي  (6)

 .61، 5/61الطربي: تاريخ الطربي  (7)
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ا صنع جواسيس وعيونا  من ذلك أنه ا حول جيشه، وأهم  قد صنع خندقا  احلسنيبن  طاهركان 

من أي ترتيب حريب آخر؛ إذ ما زالوا يوقعون الفتنة بني  ة هؤالء أهمَّ يف اجليشني فكانت مهمَّ 

القائدين وجنودمها وينرشون األخبار املغرضة حتى اختلف القائدان وتقاتل جنودمها فرجعا 

ل إليه ، وفيها وصحلوانالذي دخل دون حرب إىل  احلسنيبن  طاهردون حرب عدومها 

، ومعه رسالة تأمره بأن يرتك املأمونمن ِقَبل  أعنيبن  جيش آخر يقوده القائد الفذ هرثمة

 .(1)األهوازوهنا هلرثمة ثم ليكمل تقدمه يف منطقة ئإدارة البالد التي استوىل عليها وش

أن جنود  عبد امللك، لقد فهم لريد اجلميل لألمني صالحبن  لكعبد املثم جاء دور 

دي معهم إصالح، فهم إن افتقروا إىل األموال شغبوا واضطربوا جُي  دْ عُ يَ قد فسدوا ومل  العراق

ل يف القتال، كام أهنم إذا ُأعطوا طمعوا أكثر، ثم هم قد انترشت بينهم ومل يكن هلم بذ

وقد اهنارت معنوياهتم بعد هزيمتني قاسيتني حتى وصل احلال إىل أن  املأمونجواسيس 

وأتباع فله فيها أنصار  الشامأن يوليه  األمنياقتتلوا ومل يواجهوا عدوهم، فأشار عىل 

وغريهم، فوافق  مقاتلون أفذاذ وهم منذ قديم أهل اجلهاد مع الروم الشام، وأهل (2)وأحباب

 .(3)الشاموواله  األمني

بن  عيسىبن  عيلبن  احلسنينفسه يعاين من ثورة قائمة مل يتحرك هلا جيش  الشامغري أن 

إىل الرقة وبدأ يف  صالحبن  عبد امللكففيه ثورة وجيش خامل، فتحرك  ،بل أقام يف الرقة ماهان

وقد بذل إليهم األموال وأعىل مقامهم فاجتمع لديه عدد كبري منهم، لكنه عند  الشاماسلة أهل مر

اكتامل احلشد وقعت به مصيبتان؛ األوىل: اشتباك بني اجلنود اخلراسانية يف اجليش الذي مل حيارب 

إىل العرب،  عبد امللكوالعجم وانحاز فيه  بانقلب إىل نزعة عنرصية بني العر الشاموبني أعراب 

قبل  الشامانتقاما ملا فعلوه بأهل  فمن الشاميني من كاد يقلب العرب معه إىل حرب عىل العباسيني

 –عركة عباسية م)ستني سنة، ومنهم من آثر ترك األمر كله ورفض أن يقاتل حتت راية العباسيني 

، وأما من بقي منهم فقد استمروا يف احلرب مع الشامفانسحب وانسحب معه عامة أهل  (عباسية

                                                 
 .5/61الطربي: تاريخ الطربي  (1)

بن  بعده أخوه صالحبن عيل العبايس حتى طالب باخلالفة يف عهد املنصور ثم ُهِزم، فتوىل الشام من  كان الشام قد توىل أمره عبد اهلل (2)

بن صالح  بن عيل ثم ولده إبراهيم عيل، وبقيت أرسة صالح يف والية الشام نحو نصف قرن مع استثناءات وفرتات متقطعة، صالح

 .13بن صالح حتى حبسه الرشيد. زمباور: معجم األنساب واألرسات احلاكمة ص ثم عبد امللك

 .5/62الطربي: تاريخ الطربي  (3)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

489 

ااخلراسانية فقتلوا من بعضهم خلقا   صالحبن  عبد امللك. وأما املصيبة الثانية: فهي موت كثريا

 !بغداديف  األمني. فكانت مصيبتان نزلتا عىل رأس (1)الذي كانت ُتعقد عليه اآلمال

مرة أخرى، وقد كانت عودته غري  عيلبن  احلسنيبقيادة  بغداداجليش إىل  وهنا عاد

فاستقبلوه باحلفاوة  املأمونالذين تتقدم نحوهم جيوش  بغداداملظفرة متثل أمال ألهل 

وهو  عيلبن  احلسنيمل يكن يف حمله، إذ قدم  بغدادأمل أهل أنَّ  إالَّ  ،هـ(196والتكريم )رجب 

 رفض أن يذهب إليه وأغلظ يف الرد فقال: األمنيوخُمالف له، وملا استدعاه  األمنيناقم عىل 

وال وليت له عمال وال جبى عىل يدي ماال، فلامذا يطلبني واهلل ما أنا بمسامر وال مضحك، »

 .(2)«يف هذه الليلة؟

بهم عىل  األمنيثورة عىل  بغدادنفسه ومن  احلسنيبل وأعلن  فقام يف الناس خطيبا َفَألَّ

ا عنرصي  األمني معه من  نْ ا ملَ وحتذيرا  ،العرب إىل اخلراسانيني عن الا ا ومي، وكان يف مترده َنَفسا

ا للعرب، ا انحيازا فإهنم إن نرصوه اليوم فسينقلب عليهم غدا  ؛األمنياجلنود والناس عن دعم 

 .(3)وقد استجاب له الكثريون

اشتعلت الذي كلام أراد إطفاء نار  األمنيأن خربا كهذا كان له أسوأ األثر عىل وال َشكَّ 

، بل وقد فاجأته الشام، وال إطفاء فتن املأمونعليه، فال هو قادر عىل إيقاف زحف جيوش 

 !!بغدادثورة عليه يف قلب 

ا فانطلقت رسية منهم لقتال وغريهم ممن يسكتون عىل مثل هذ بغداديف  ومل يكن العرب

ه ع، فأعلن خلعيلبن  احلسنيومن معه فاهنزمت هذه الرسية، فتفاقم أمر  عيلبن  احلسني

 ك  يف َش  دْ عُ يَ ، ومل األمني، وضاقت الدنيا عىل هـ(196رجب من  11) للمأمونوبايع  األمني

بن  موسىبن  العباسوهو  أنه يف آخر أيامه، ال سيام بعد أن انطلق أمري من البيت العبايس من

فاقتحم  -يف صفه املأمونفكسبه  املأمونإىل  األمنيوالذي كان من قبل سفريا من - عيسى

 .(4)أيب جعفر املنصورواعتقله هو وأمه وإخوته يف قرص  نياألمجملس 

مل يكن يملك من األموال  عيلبن  احلسنيبارقة أمل غالية، ذلك أن  ثم جاءت لألمني
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رته، فاضطرب أمر من معه من أتباعه، ثم إن واألرزاق ما يعطي جنوده ومن معه فيواصل ثو

تعصبوا لألمني  - وال إهانةا وال ظلاما رش   األمنيوهم الذين مل يروا من - بغدادغالبية أهل 

 وهو عيلبن  احلسني، ومنهم من رفض أن يكون رئيسهم موسىبن  العباسورفضوا ما فعله 

ا زال ما قاتلوا به من ا كبريا ليس عربيا وليس من ذوي املكانة واملقام، فحشد كل أولئك مجعا 

من  12نفسه يف اليوم التايل ) احلسنيفهزموهم بعد مقتلة كبرية وأرسوا  عيلبن  احلسنيمع 

 ، وكان انفراجة مفاجئة لألمني! (1)هـ(196رجب 

من اعتقاله وأعاده إىل قرص اخللد  منياألفأخرج  -واسمه أسد احلريب-وانطلق زعيمهم 

ا جاء من العامة والشعب من حيث ال حيتسب، فكر يف نرصا  األمني)مقر اخلالفة(، وملا رأى 

 فأخذ عيلبن  احلسنيا، ثم طلب استخدام القوة الشعبية فأمر بتسليح كل من ال يملك سالحا 

ا، بل ا مفوضا ، بل وجعله وزيرا األمنييف االعتذار لألمني وطلب العفو، فعفا عنه  احلسني

 !!(2)هـ(196رجب من  13) احلسنيبن  طاهروكلفه بقيادة جيش ملقاتلة 

ه بإكرامه الزائد لعلَّ يملك غري ذلك يف هذا الوقت؟ ف األمنييبدو قرارا أمحق، ولكن هل كان 

ا ا عسكري  َأمَّل يف أن يستفيد منه، فليس هذا بالوقت الذي خيرس فيه قائدا  احلسنيبن  لعيل

ثم رفضه  ،تتفاقم الشاما من إقامة بالرقة وترك ثورة ا كان منه سابقا ممرغم العىل  ؛عيلبن  احلسنيك

 ثم إشعاله ثورة كادت تنجح لوال أن فشلت بشكل غري متوقع! ،اخلضوع لألمني

 احلسنيبن  طاهركان عىل موقفه األول، فام إن خرج لقتال  احلسنيبن  عيلعىل أن 

رسية استطاعت أن تلحق به  األمنيحتى هرب هو وحاشيته، فبعث  بغدادفوصل إىل أطراف 

 .(3)األمنيوا برأسه إىل ء، وجاهـ(196رجب من  15هذه املرة فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه )

، فهو عيلبن  عيسىبن  احلسنيما أعجب تقلب األيام!! مخسة أيام مدهشة يف حياة 

 متمرد أول أمس، ثائر باألمس، أسري هذا اليوم، وزير يف الغد، قتيل بعد غد!!! 

 فارسقد استحوذ عىل أغلب بالد  احلسنيبن  طاهركان  هـ(196يف هذه األثناء )رجب 

 حـاتمبـن  يزيـدبـن  حممـد األهـوازقاومة شديدة مـن وايل ووجد م العراقوما يليها من جهة 
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ونواحيهـا،  وواسـط املـدائن، واسـتوىل طـاهر عـىل للمأموناملهلبي، وبايع أكثر والة األقاليم 

منـذ أن أرسـل  للمـأمونوبـايع  األمـنيقد خلع  -مكةوايل - موسىبن  عيسى بن وكان داود

ومزقهـا وبـايع البنـه  الكعبـةوعلقـت يف  مكـةإليه يف طلب وثيقة والية العهد التي وقعـت يف 

ففعـل مثـل أبيـه، وكـذلك أرسـل  -املدينةوكان وايل - سليامنداود إىل ابنه  ، ثم أرسلموسى

 املـأمونوبيعـة  األمـنيعلـيهم فـدعاهم إىل خلـع  والياـا الـيمنمـن أرشاف أهـل  الا رج املأمون

 .(1)من البالد إال القليل األمنيمع  فاستجابوا، فلم يبَق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي أشعل هذه  األمنيحاجب  الربيعبن  ويف هذه اللحظات احلرجة هرب الفضل

بن  احلسنيبن  عيلكام قتل  األمنيه خاف أن يقتله ، فلعلَّ (2)الفتنة أول مرة، ومل ُيعثر له عىل أثر

التي يقلل  املأمونه رأى أن هروبه اآلن يوفر له فرصة أكرب للنجاة من جيوش ، أو لعلَّ عيسى

 الربيع.بن  اقرتاهبا مساحات النجاة أمام الفضل

بن  حممدبن  عيلدة ُيلقي بآخر أوراقه العسكرية، فجهز أربعامئة رسية بقيا األمنيبدأ 

، ثم جاءت انتعاشة أخرى لألمني (3)وأرس قائدهم أعنيبن  ، فهزمهم هرثمةهنيكبن  عيسى
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ه من كثرة إنفاقه ملا رأو األمنيوانحازوا إىل  احلسنيبن  طاهرحيث انشقت جمموعة من جيش 

وا ،«(1)َغلَّف حلاهم بالغالية» نهإ جنده، فأكرمهم غاية الكرم حتى عىل  ،«جيش الغالية» فُسم 

ومل يكن  احلسنيبن  طاهر، فأرسلهم لقتال األمنيفكانوا قوة مضافة آلخر جيش يف حوزة 

 .(2)مصريهم أفضل من سابقيهم، وهزمهم طاهر

ا، ثم مارس وبدأ يف حصارها عسكري   بغدادعىل مشارف  بعد هذا النرص كان طاهر

ن اإلشاعات ويذيعون األخبار التي وأسلوبه الناجح يف دس العيون واجلواسيس الذين ينرش

وأهلها، وكان له ما أراد وكثرت القالقل بني اجلنود  بغدادتثري االضطرابات يف جنود 

ذي من  6) األمنيبني فرق اجلنود بعضها وبعض، وانقسموا عىل أنفسهم وعىل وقياداهتم و

بجيوشه  احلسنيبن  طاهروصل ؛ حتى يف حرية ال سبيل منها األمني، فصار هـ(196احلجة 

هذا إىل ا أن يف ي ، وكان طبيعي  هـ(196ذي احلجة من  13) بغدادمن  األنبارإىل باب 

 .(3)وكثرت اجلرائم والرسقات وحوادث القتل بغدادالفوض واالنفالت األمني يف 

، وحجَّ يف احلرمني للمأمونهو العام األول الذي ُدعي فيه  هـ(196وكان هذا العام )

 قد والَّه أمر احلج. احلسنيبن  طاهر، وكان عيسىبن  موسىبن  العباسبالناس فيه 

كان عام  هـ(193وانحسار نفوذه، فإن العام التايل ) األمنيهو عام هزائم  هـ(196وإذا كان )

 بضعة أيام ال غري. األمني عمرنفسها، فلم خيرج هذا العام إال وبقي يف  بغدادانتهاء نفوذه عىل 

بن  وهرثمة احلسنيبن  طاهر اواجتمع عندها جيش ،ا حمكاما حصارا  بغدادحورصت 

وعمه  الرشيدبن  القاسممثل  موناملأ، وانحاز عدد من أمراء البيت اهلاشمي إىل أعني

، كذلك هرب كثري من جند جرجانوالية  القاسمفأكرمهام، بل ووىلَّ  املهديبن  منصور

من أموال يستعني هبا عىل احلرب فباع  األمنيأمام  دْ عُ يَ وانحازوا إىل جيش طاهر، ومل  األمني

كل ما يف خزائنه من أشياء وحتف، بل اضطر إىل رضب آنية الفضة والذهب دراهم ودنانري، 

قرارا بنسف  األمنيفاختذ « ثغرة حربية» وأحدث بغدادوملا استطاع هرثمة اقتحام جانب من 

ا أو ق والقذائف احلارقة ال يبايل قتلت عدو  هذه الثغرة فأمر برضب هذه املنطقة باملجاني
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 العرتي الشاعر: عبد امللكبن  لقد قال عمرو؛ حتى اصديقا 

 يــــــــــــــا رمــــــــــــــاة املنجنيــــــــــــــق

 

 كلكــــــــــــم غــــــــــــري شــــــــــــفيق 

ـــــــــــــالون صـــــــــــــديقا  ـــــــــــــا تب  م

 

ـــــــــري صـــــــــديق  ـــــــــان أو غ  (1)ك

 
ا األمنيثم أحرق   ذلك كان حلرمان وصول  ، ولعلَّ بغدادور يف من القصور والد كثريا

عن طريق بعـض مـن سـينحاز إليـه، وعـىل  احلسنيبن  طاهرما فيها من األموال والُتَحف إىل 

، يزيـد الـداخلواألسعار ترتفـع واالضـطراب يف  بغداداجلانب اآلخر كان احلصار يشتد عىل 

عىل ضـياع وأرض مـن مل ينحـز إليـه ال سـيام إن كـان مـن البيـت  احلسنيبن  هرطاوقد سيطر 

يف طاعتـه  األمـنيا هلم فدخل بعض أكابر أمـراء ا جديدا اهلاشمي أو األمراء فكان ذلك إضعافا 

وغريمهـا،  ماهـانبن  عيلبن  وحييى)الذي خرج حلربه من قبل(  قحطبةبن  محيدبن  عبد اهللك

وهدم طاهر كذلك ما رأى أنه يرض باملحارصين ويزيد من شدة احلصار، وما يمكن أن يكون 

 .(2)ذا رضر حريب عليه

صورة  الرشيدالباهرة الفاخرة التي كانت فخر البالد يف أيام  الزاهرة بغدادوصارت 

 : العرتي عبد امللكبائسة كئيبة موحشة، أثارت وجدان الشعراء واألدباء حتى قال 

ـــداد ـــا بغ ـــابك ي ـــن ذا أص ـــالعني؟ م  ب

 

ـــــني؟  ـــــرة الع ـــــا ق  أمل تكـــــوين زمان

ـــكنهم  ـــان مس ـــوم ك ـــك ق ـــن في  أمل يك

 

ـــزين؟  ـــن ال ـــا م ـــرهبم، زين ـــان ق  وك

 ح الغـــراب هبـــم بـــالبني فـــافرتقواصـــا 

 

ــني؟  ــة الب ــن لوع ــم م ــُت هب ــاذا لقي  م

 اســـــتودع اهلل قومــــــا مـــــا ذكــــــرهتم 

 

 إال حتــــدر مــــاء العــــني مــــن عينــــي 

عهم   كــــانوا، ففــــرقهم دهــــر وصــــدَّ

 

 (3)والــدهر يصــدع مــا بــني الفــريقني 

 
 يف تارخيه. الطربية أوردها رمؤثِ وثمة أشعار أخرى 

هذا العام عىل هذا الشأن، حصار يشتد وبينهام جوالت من املعارك، وقد انترص ومىض 

نفسه غري أن  أعنيبن  وفيها ُأرِس هرثمة« وقعة الشاممسة» يف جولة منها ُسِميت األمنيجنود 
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الذي أرص أن يستعيد هرثمة استطاع أن يعيد األمور إىل  ؛من جيش طاهر الا ا باسهجوما 

 ا يف جولة أخرى سميتالتابعة لألمني انتصارا « املقاومة الشعبية» سريهتا األوىل، كام حققت

حيث كانت احلجارة هي السالح الرئييس فيها من جانب العامة، وقد « وقعة درب احلجارة»

لة والبطولة والشجاعة ما مل يظهر من كل جيوشه من البسا األمنيأبدى العامة الذين نارصوا 

 .(1)جمتمعة، بل وال عرش معشاره

حيث األمن قائم ومتحقق يف اجلزء  غري أن الناس انحازوا يف النهاية إىل جيش طاهر

والذي وصل من  األمنيبخالف اآلخر الذي ما زال يف حوزة  املدينةالذي يسيطر عليه من 

مل يبلغنا أن مثله كان يف يشء من سائر » :بقوله الطربيفساد األمر فيه واهنيار األمن أن وصفه 

بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطِنُُه فِيِه ﴿ :وُشِبه احلد الفاصل بني سيطرة اجليشني بقوله تعاىل ،«بالد احلروب

مْحَةُ  وأهل الرش فيها  بغداد، فلقد كان لصوص (2)[13]احلديد:  ﴾َوَظاِهُرُه ِمْن قِبَلِِه اْلَعَذاُب  الرَّ

ا سارعوا هم أو قرصا  افإذا هدم جيش طاهر دارا  احلسني،بن  طاهرمن جيش  األمنيأرض عىل 

-فتزيد هبم اخلسارة والتخريب، وقد علق عمرو العرتي  (3)أثاثه وسقوفه وأبوابه إىل سلب

 عىل هذا بقوله: -وهو الذي حيسن أن نسميه شاعر هذه النكبة

ـــــة ال نســـــدها ـــــوم ثلم ـــــل ي ـــــا ك  لن

 

ــــنقص  ــــون ون ــــيام يطلب ــــدون ف  يزي

ــــــدموا دارا   أخــــــذنا ســــــقوفها إذا ه

 

 ونحــــن ألخــــرى غريهــــا نــــرتبص 

ــا عــىل الرشــ جهــدهمو   إن حرصــوا يوما

 

 (4)الرش أحـرص عىل فغوغاؤنا منهم 

 
اقتل الفريقني  وددت أن اهلل » نفسه قال: األمنيوحتى  وأراح الناس منهم فام  مجيعا

 .(5)«وأما أولئك فرييدون نفيس مايلمنهم إال عدو ممن معنا وممن علينا أما هؤالء فرييدون 

عنه  األمنيإال وانفض معه آخر األمراء الذين كانوا مع  هـ(193ينفض عام )وما كاد 

 .(6)ماهانبن  عيسىبن  عيلبن  وحممد احلسنيبن  طاهرالذي أخذ األمان من  خزيمةبن  كخازم

                                                 
 وما بعدها. 5/51الطربي: تاريخ الطربي (1)

 وما بعدها. 5/51الطربي: تاريخ الطربي  (2)

َبة إن كانت ألمراء أو أعيان. (3) ا ما تكون ُمَذهَّ  وهذه كثريا

 .5/53الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/59الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .325واألزدي: تاريخ املوصل ص، 91 ،5/53الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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 بغداداقتحام  أعنيبن  إال واستطاع هرثمة هـ(195وما هي أيام مضت من أوائل عام )

املحرم من  22) دجلةاملمتد عىل هنر  بغدادمن اجلانب الرشقي، وتم السيطرة عىل جرس 

لزم منزله، وجرت عند  نْ من اجلانب الرشقي ونادى باألمان ملَ  ر، ودخل جيش طاههـ(195

قرص اخللد وقرص  أيب جعفردار الرقيق والكرخ وغريمها اشتباكات شديدة، وحارصوا مدينة 

يتنقل بني هذه القصور  األمني، وظل زبيدةاملجانيق حول السور وحذاء قرص  وا، ونصبزبيدة

واملجانيق ترميها، ومعه أمه وولده، وحرق يف أثناء ذلك ما يف قرص  املدينةيف اجلزء امللكي من 

 .(1)اخللد من األثاث والُبُسط واملتاع

كان معه من املشاورين واخلدم ثالثة  نْ من سبيل، اقرتح عليه مَ  دْ عُ يَ وملا اشتد احلصار ومل 

، ويعيد ترتيب أموره من هناك، أو أن يأخذ األمان من اجلزيرةأو  الشامإىل أمور: أن هيرب 

ال يرضه  املأمونويف حالة األمان هذه فإن  أعنيبن  أو أن يأخذه من هرثمة احلسني،بن  طاهر

بل سيوفر له األمان والكفاية كام يشاء، فامل إىل أخذ األمان من هرثمة ألنه كان من وال يؤذيه 

مع هرثمة،  األمنيفهو أقرب صلة وأرفق به من طاهر، وبالفعل تواصل  الرشيداملقربني إىل 

ل يديه، هرثمة وَعظَّمه وقبَّ فأكرمه  هـ(195صفر من  1فأعطاه األمان فخرج يف ليلة األحد )

 .(2)دجلةوأركبه مركبا يعرب به هنر 

 )القائد األعىل للجيشني( علم هبذا، وغضب من انفراد هرثمة احلسنيبن  طاهرإال أن 

ال: أنا الذي فعلت هذا كله ويذهب إىل غريي، بالرأي ومن أن ينسب النرص إىل هرثمة وحده، وق

ويف روايات أخرى أنه اشرتط أن يتنازل عن اخلالفة بتسليم اخلاتم -وينسب هذا كله إىل هرثمة؟ 

 -فلام مل يتم هذا رفض طاهر إجارته أو إعطاءه األمان ،قبل أن خيرج باألمان (3)والقضيب والربدة

النهر سباحة حتى اجلانب  األمني، فعرب األمني فبعث من جنوده من أغرق املركب الذي فيه

هم ال يفقهون اللغة ولعلَّ -اآلخر، والتجأ إىل بيت، فأرسل طاهر خلفه جنودا من اخلراسانيني 

، أنا هارونفهجموا عىل هذا البيت فجعل يقول: وحيكم أنا ابن عم رسول اهلل ، أنا ابن  -العربية

من ذلك، بل تكاثروا عليه فقتلوه ومحلوا رأسه  ءاهلل يف دمي. فلم يلتفتوا إىل يش ، اهللاملأمونأخو 

                                                 
 .5/91الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .331واألزدي: تاريخ املوصل صوما بعدها،  5/93الطربي: تاريخ الطربي  (2)

وكان اخللفاء يتوارثوهنا كمظهر من  ملسو هيلع هللا ىلصهنام للنبي إاخلاتم هو خاتم اخلليفة الذي يوقع به عىل القرارات، والقضيب والربدة يقال  (3)

 ظاهر الرشعية وخالفة النبوة.م
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 .(1)هـ(195صفر من  1يف ليلة ) األمنيفقتل  احلسني،بن  طاهرإىل 

 !ةاملقتولني، وتلك بداية ضعف الدول وهو هبذا أول اخللفاء العباسيني

 األمني سلطة خارج

، فإن حسن احلظ كله الداخليف  األمنيلئن كان سوء احلظ وعدم التوفيق قد سيطرا عىل 

 قد كان له من جهة اخلارج.

ةمشغولني بمشكالهتم الداخلية، وهذا ما محى  كان الروم  من حلظات عصيبة طاملا األُمَّ

األعداء مثلها يف الغزو واالستيالء عىل بالد املسلمني ونفوسهم ونسائهم، إذ مات  استغلَّ 

يف إحدى حروبه بعد أن دام ملكه تسع سنوات، وخلفه ابنه الذي كان  هـ(193) نقفور

 جرجسبن  جرحيا فلم يلبث أن مات بعد شهرين من حكمه، فخلفه زوج أخته ميخائيل

، هـ(191الذي تعرض ملحاولة اغتيال نجا منها فقرر ترك احلكم والدخول يف سلك الرهبنة )

 . (2)ثم توىل احلكم بعده امللك إليون

يف دولة األغالبة التي مثلت  الرشيداإلسالمي، فقد نجحت رؤية  الداخلوعىل جبهة 

، فظلت دولة بني األغلب قوية املغربوالعلويني يف  أمام امتداد حركات اخلوارج حاجزا

، إفريقيةمُتَِكن الستقالهلا العميل يف نفسه وظلت يف الوقت  وعىل والئها الرسمي للعباسيني

، وهو ما مل حيدث يف عهود األمنيلهذا مل تنشأ دول أخرى يف تلك املناطق البعيدة عىل عهد ف

 األقوياء الكبار الذين ما استطاعوا إيقاف نشوء الدول يف املناطق البعيدة!!

 األمني مع وقفة

وات وثامنية أشهر مل يكن يف يوم منها سعيدا أو هانئا، يف خالفته أربع سن األمنيقىض 

، وحني مل ينجح يف املأمونفهو منذ اللحظة األوىل يفكر ويقدر وخيطط ويدبر لإليقاع بأخيه 

هذا كان عليه أن يق ي حياته يف التفكري والتقدير والتخطيط والتدبري للنجاة من املصري 

 كل يوم أوضح وأظهر منه يف األمس!املحتوم الذي يبدو 

ا يزداد ويثقل يف كل يوم  فهذه اخلالفة التي تغري األبصار وختطف القلوب.. كانت مه 

                                                 
 .331، 331واألزدي: تاريخ املوصل ص وما بعدها، 5/95، والطربي: تاريخ الطربي 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 .5/192، وحممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي 11، 5/31الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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 حتى جاءت باملوت الشنيع!

ةبكل يقني مل يكن عىل مستوى  األمنيلكن  وال عىل قدر اخلالفة، ثم مل يتهيأ له من  املهمَّ

ة ل مهمَّ ا من حتم  شأنا  به حاله، بل كان رجاله يف السياسة واحلرب أقلَّ البطانة ما يعتدل 

 اخلالفة العظيمة!

، ووصلت يف اهتامه أخالقيا األمنيتفيض الكتب بأخبار اللهو والعبث واملجون لدى 

هذا عىل النساء احلالل، وأن انشغاله انصب عىل وأنه آثر  إىل حد الرمي بفعل قوم لوط

عىل هيئة  دجلةسفاسف األمور مثل بناء ساحات الصيد وصناعة مراكب النزهة يف 

 والعقاب.... والفيل واحلية والفرس األسداحليوانات: 

 أمور: وحنتاج يف معاجلة هذه الروايات أن نلقي الضوء على بضعة

خني املتقدمني مل هيتموا بذكر اإلسناد يف هذه الفرتة بل كانوا يروون اخلرب بال أن املؤرِ األول: 

، بينام نجد املصادر إسناد أو بإسناد ال ُيلتفت إليه، وهذا عند املُكثرين املهتمني باجلمع كالطربي

والفسوي، وهذا ما  خياطبن   هذه السنوات كخليفةواملعروفة بتثبتها شحيحة يف مةتقدِ األخرى امل

، بل بفحص املتن السندة تصحيح تاريخ هذه الفرتة وما بعدها ال يتوصل إليه بفحص جيعل مهمَّ 

 .(1)ة نسبتها إىل قائليهاوبمراجعة الكثري من كتب األدب لفحص األقوال واألشعار وصحَّ 

بالقدرة  األمنيأن الكتب تفيض بروايات ختدم وجهتي النظر، فمن أراد وصف الثاني: 

ا،والقوة واملزايا احلسنة فسيجد، ومن أراد العكس فسيجد  خني ولذا سلك كثري من املؤرِ  أيضا

تورد  :مسار رضب الروايات بعضها ببعض لتخدم اهلدف، فمن شاء الثناء عليه قال

وايات أنه كان كذا وكذا وهذا ال يتفق مع أنه كان كام يقال كذا وكذا، ومن شاء الذم الر

َعَكَس املسار.. ومنهج رضب الروايات بعضها ببعض ال ُيطمأن إليه يف التعامل مع أي نص 

 ؟!السند، فكيف بروايات منهارة (2)اا متواترا مهام كان ثابتا 

وتبذيره، أو يف اختاذه مظاهر رسف وترف، لو أنه كان يف عهد  األمنينفاق ما ُيروى يف إالثالث: 

ةقوة لكان ُنظِر إليه عىل أنه دليل غنى وسخاء وكرم وهنضة  ه ورسفه فهي أهبة ف، وأما مظاهر ترمستقرَّ

                                                 
 وما بعدها. 12/5يخ الطربي بن طاهر الربزنجي: صحيح وضعيف تار حممد (1)

 وكم حفلت أقوال العلامء بالنهي عن هذا األسلوب يف التعامل مع القرآن الكريم برضب آياته بعضها ببعض! (2)
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عىل تلمس  رثِ ؤَ تُ ة اخلالفة وجاللة الدولة وزينة السلطان.. لكن طبيعة التحليل أن النتائج النهائي

ة يف تشويه كل الترصفات واألفعال حتى العادي منها رمؤثِ األسباب، ولكن ينبغي أال تكون النتيجة 

 !وال التامس السوء حتى داخل البيوت وحتى الوصول لتهمة فعل قوم لوط

وسوء تدبريه وإدارته، والتشكيك فيه  األمنيلكن بني أيدينا تراث ضخم عن مهازل الرابع: 

مل  األمنيثم إن ما كتب عن » كله ورميه عن قوس واحدة أمر ال يقدم عليه باحث فيه رائحة نزاهة،

ا فال نفوذ املأمونيكتب كله وال جله يف عهد  ، وقد َكتَب عن (1)يف توجيه هذا التاريخ للمأمون، إذا

خني والُكتَّاب، وكلهم أمجعوا عىل خالعته وإرسافه يف التهتك واملجون ثقات املؤرِ  كثري من األمني

مع أهنم استقوا معلوماهتم عن مصادر خمتلفة ورواة متعددين، وال يمكن أن نعتقد أن هذه املصادر 

 ، وعىل ذلك فالاملأمونوأولئك الرواة قد أمجعوا عىل باطل، هذا ومل يتول اخلالفة أحٌد من ذرية 

وأثر يف كتابة تاريخ هذه احلقبة... وليس معنى هذا  ،الا عاش طوي املأمونإن نفوذ  :يمكن أن نقول

وا صحيح يف مجلته وتفصيله، فإين أميل إىل القول بأن بعض الرواة استغل   األمنيأن كل ما كتب عن 

ك حول ثري الشكووجمونه فوضعوا بعض األقاصيص عنه، ولكن هذا جيب أال يُ  األمنيمحاقة 

ن يزن أخ احلديث ة املؤرِ خني. هذا ومن مهمَّ الرتاث العلمي الضخم الذي كتبه الثقات من املؤرِ 

 .(2)«وأن ينتقي لكتابته ما تدل الدالئل عىل صحته وصدقه ،األمر

يدي أفذاذ  عيلكان ذا حظ وافر من العلم واألدب، وقد تتلمذ  األمنيأن  اخلامس:

قرأ القرآن، وتفقه يف الدين، » حتى الرشيدالذي تفرغ لتعليمه بطلب من  ألصمعيعرصه كا

، ويبدو هذا عىل أخالقه يف نصائحه (3)«وروى الشعر واللغة، وعلم أيام الناس وأخبارهم

ثم يف غضبه عىل ففيها ما يدل عىل حكمة وفصاحة  األمنيلقواد جنوده قبل اخلروج حلرب 

 بابنيه! املأمونالذي أراد مساومة  يزيدبن  أسد

ورجال  األمنيا بني رجال درس يف اختيار الرجال، وقد كان الفارق واضحا  األمنيحياة 

                                                 
وهذا عىل افرتاض أن اخللفاء كانوا ذوي أثر يف توجيه التاريخ، وهذا غري صحيح، فحتى عرص ظهور الدولة املركزية احلديثة كان  (1)

ر، تبون ويدرسون ما شاءوا بال توجيه من اخلالفة أو احلكومة، ولئن كان يف كل عرص من يتقرب بعلمه إىل احلكام فيزوِ العلامء يك

 فإن هذا هو القليل من اإلنتاج العلمي الضخم يف التاريخ اإلسالمي.

 .133، 3/132د. أمحد شلبي: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)

 .3/163التنوخي: الفرج بعد الشدة  (3)
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الرجل الظامل املغرور الذي كرهه اخلراسانيون  األمني، فمنذ املواجهة األوىل كان يمثل املأمون

عبد ب -يف املواجهة الثانية- األمني، وقد أودى به غروره، ثم أرسل ماهانبن  عيسىبن  عيل

ائدين اختلفا حتى رجعا من غري حرب، ثم األنباري الذي ُهزم ثم غدر ثم ُهِزم، ثم بق الرمحن

ة ُأسندت إليه، ومن وراء هؤالء الذي مل ينجح يف أي مهمَّ  عيسىبن  عيلبن  احلسنيب

 !(1)ت األمن وهرب وقت احلاجةالذي أشعل فتنة وق الربيعبن  الفضل

ا ا وسياسي  ا فذ  الذي كان قائدا  احلسنيبن  طاهررجاال ك املأمونعىل حني كان رجال 

ال بد من قطع األوارص والتنكر لألقارب يف تأكيد » ا، وخملصا إىل احلد الذي قال فيهكا حمنَّ 

وهل كان » شهد له األمني بقوله:، وكان من البطولة بحيث (2)«حق الطاعةاخلالفة والقيام ب

، وحني هرب (3)«املأمون لو اجتهد بنفسه وتوىل األمر برأيه بالغا عرش ما بلغه طاهر له؟!

إنه طاهر، وال عار » :أمامه أحد خصومه مل جيد غضاضة وال عارا وهو يربر لنفسه فيقول

من بعده لفرتة طويلة  خراسانظلت أرسته الطاهرية حتكم ، وقد (4)«علينا يف اهلرب منه

القائد املخلص الذي  أعنيبن  وهرثمة .وظلت حتى آخر أيامها ذات شعبية يف تلك األنحاء

، بغدادأو يف  أو يف سمرقند مرصأو يف  الشامة سابقة ُأسندت إليه إن كان يف مل يفشل يف مهمَّ 

 .سهلبن  ومن ورائهم الفضل

 الرمحن بسم اهلل» لقد أرسل األمني يف حلظاته احلرجة رسالة هتديد إىل طاهر بن احلسني تقول:

« ئم بحقنا وكان جزاؤه منا إال السيف، فأنظر لنفسك أو دععلم أنه ما قام لنا مذ قمنا قااالرحيم، 

وكانت هذه الرسالة عنوانا عىل حالة األمني، حتى لقد احتفظ هبا طاهر بن احلسني وأخرجها بعد 

 .(5)«ما هذا كتاب مضعوف، ولكنه كتاب خمذول واهلل» مدة لبعض من خاصته وهو يقول:

 فهكذا.. خذل األمنَي رجاُله!

                                                 
بن  بن بكار أن الفضل ذهب إىل املأمون بعد استقرار ملكه وتوسط إليه يف العفو عنه بطاهر بل تفيد رواية للمؤرخ املتقدم الزبري (1)

احلسني، ورغم أن املأمون من طبعه العفو والصفح إال أنه فعل هذا بصعوبة حتى لقد صىل ركعتني شكرا هلل أن أنعم اهلل عليه بالقدرة 

بن الربيع، إال أن األخري ما كاد يسمع العفو حتى طلب أن يكون له منصب يف دار اخلالفة فأخرجه املأمون.  لعفو عن الفضلعىل ا

 .61بن بكار: األخبار املوفقيات ص الزبري

 .5/63الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .. الرشكة العاملية للكتاب(2)ط 2/359املسعودي: مروج الذهب  (3)

 .5/65اريخ الطربي الطربي: ت (4)

 .. الرشكة العاملية للكتاب(2)ط 2/336سعودي: مروج الذهب امل (5)
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 ونـــــــــــــــــــــاملأم

 

أبيض ربعة حسن الوجه، واسع العينني، طويل اللحية رقيقها، ضيق اجلبني،  املأمونكان 

عىل خده خال، عريض املنكبني، وأمه أم ولد فارسية يقال هلا مراجل، وقد كان تارخيه قبل 

فهو شهري منذ ليلة والدته الشهرية وحتى صارت إليه  اخلالفة مشهورا ال حيتاج إىل إعادة،

 اخلالفة.

*** 

 احلسنيبن  طاهر، وبسط بغداداهلدوء إىل  انتهت دواعي األزمة فعاد األمنيتل ملا قُ 

 .(1)تبتعد عن الفخر بالنرص والقهر وما إىل ذلكسيطرته عليها، وخطب خطبة هادئة بليغة 

إىل  األمنيابني وعبد اهلل  موسى، ذلك أنه أرسل حكياما ا قرارا  احلسنيبن  طاهرواختذ 

أو من غريه حياول  من البيت العبايس لكي يقطع الطريق عىل أي ثائر ؛خراسانيف  املأمون

عىل  . ومل يمض مخسة أيامعبد اهللأو أخيه « الناطق باحلق» األمنيبن  موسىا إىل اخلروج داعيا 

فخربوا أجزاء  د بعض اجلنود عىل طاهر لتأخر أرزاقهمإذ مترَّ  ؛هذا القرار إال وظهرت حكمته

، فلام علموا أنه بغدادما زال يف  موسىيا منصور، وقد ظنوا أن  موسىمن املعسكر وهتفوا: يا 

قد  احلسنيبن  طاهركان ذلك من أكرب أسباب إحباطهم، ويف هذه األثناء كان  بغدادليس يف 

بل واقرتض  احلسنيبن  طاهراستعد لقتاهلم، فرجعوا واعتذروا وأظهروا الندم، فقبل منهم 

 .(2)رواتب أربعة أشهر، فتم احتواء التمرد وإهناؤه عىل خري وجه بغدادهلم من أعيان 

( األمني)عم  املهديبن  إبراهيممل يمض بال اعرتاض، بل إن  األمنيوال شك أن مقتل 

 عىل أن يبعث إليه يعنفه ويلومه عىل ذلك. املأمونل مح األمنيقال شعرا يف رثاء 

ا ت عملي  وبعيدا عام دار يف النفوس من االعرتاض أو األسف، فإن البالد قد استقرَّ 

له إىل األقاليم، فتوىل 195بنهاية عام ) للمأمون أخي - سهلبن  احلسنهـ(، وأرسل ُعامَّ

                                                 
 .112، 5/111الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .111، 5/113الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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 واحلجاز والبرصة والكوفة واألهواز وفارس العراقنيابة  -سهلبن  الوزير األثري: الفضل

 والشام اجلزيرةنيابة  احلسنيبن  طاهر، وتوىل خراساننيابة  أعنيبن  ، وتوىل هرثمةواليمن

 .(1)واملغرب واملوصل

 احلسنأشعلها  خراسانهـ( ثورتان أحدمها يف 195تثنى من هذا االستقرار )هناية وُيْس 

وسيطر مع  ،«حممدمن آل  الرضا» فدعا إىل جمهول آخر سامه -بغدادزعيم عصابات -اهلرش 

، فأرسل إليه بعض أتباعه عىل بعض املناطق فجبى األموال وهنب القرى وأغار عىل التجار

 .(2)هـ(199فقاتله حتى قتله )املحرم  املسيببن  زهريبن  ا بقيادة أزهرجيشا  املأمون

قـد  الشـامن، فإن الثورة األخرى التي اشتعلت يف يشهر د اهلرش قد استمرَّ ولئن كان متر  

وهـو مـن عائلـة -العقـييل  شـبثبن  ا حتى انتهت، وقد أشعلها نرصعرش عاما  ىناستمرت اث

وما صـار إليـه احلـال  عىل العرب وكانت ثورته ألجل تقديم الفرس -تدين بالوالء لألمويني

د ضـد من سيطرة فعلية للفارسيني عىل اخلالفة، وقد بدأت الثورة كحركة متـر   املأمونبانتصار 

الـذي  عيسـىبـن  شـبث داودبـن  ثم عزله وقتـل نرُصـ اجلزيرةالذي كان قد واله عىل  األمني

وب العصبية العربية ضد الفرس فيام بعد، وقـد انطلقـت ، ثم لبست احلركة ثاألمنيأنفذه إليه 

والتابعـة لسميسـاط، فسـيطر عليهـا وعـىل مـا  حلـبثورته من مدينة كيسوم التـي تقـع شـامل 

، وتابعه كل من وافقـه عـىل رأيـه هنر الفراتجاورها من البالد، وعرب إىل اجلانب الرشقي من 

عرب ومن أعراب هذه املناطق، غري أنه مل يسـتجب إىل العلـويني الـذين حـاولوا تنسـيق من ال

 ، كذلك فقد رفـض البيعـة ألفـراد مـن بنـي أميـةالعراقاجلهود بينهم، وقد بدأت ثورة هلم يف 

 حتى إنه حارص حران ؛ت تزداد قوة نرصوقد كان -بالتعبري املعارص-« ركوب الثورة» حاولوا

 .(3)هـ(199)

 

 

 

                                                 
 .5/121الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .122، 5/121الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .331، 325زدي: تاريخ املوصل ص، واأل5/63الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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 علوية ثورة

من  11بدأت مع نصفه الثاين يف ) الكوفةهـ( بثورة جديدة يف 199ثم جاء العام التايل )

بن  إبراهيمبن  حممد، وهو ابن طباطباهـ(، وكانت علوية، قادها 199مجادى اآلخرة 

من آل  الرضا، وقد دعا إىل أيب طالببن  عيلبن  احلسنبن  احلسنبن  إبراهيمبن  إسامعيل

 الرسايا اأبة ومدبر أمرها كان ، والعمل بالكتاب والسنة، عىل أن القائد الفعيل للثورحممد

 .(1)الشيباين منصوربن  الرسي

بن  يزيدكان يف أول أمره زعيام لعصابة تقطع الطريق، ثم التحق بجيش  أبو الرساياو

 ، وكان مع أيب الرساياأرمينيةاهد عىل جبهة الشامل يف القائد العبايس الذي جي مزيد الشيباين

الفتنة  يف القواد، ثم صار به احلال يف ظِل  يزيدثالثون فارسا، وظهرت شجاعته وقوته فجعله 

ا أللفي مقاتل، ومن جراء خالف ، فكان قائدا أعنين ب إىل جيش هرثمة واملأمون األمنيبني 

وهجم عىل ناحية  فارس اأو لظرف طبيعي أنقص هرثمة من رواتب فرقته، فانشق ومعه مائت

، وقد كثر إىل الرقة، ثم ذهب األنبارعني التمر فحارص واليها وأخذ أمواله، ثم استوىل عىل 

                                                 
 .5/122، والطربي: تاريخ الطربي 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)
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 .(1)وتوىل قيادة جنده أبو الرساياالعلوي فبايعه  ابن طباطبامجعه، فالتقى هناك 

وافدوا وانحازوا إىل وت الكوفة للعلويني، اجتمع أهل املنحازين دائاما  الكوفةوكعادة أهل 

بن  احلسن، فأرسل شيئااأن يصنع  أيب جعفربن  سليامن الكوفةهذه الثورة، ومل يستطع نائب 

غري  املسيببن  زهري( بجيش قوامه عرشة آالف يقودهم بغداد، ومركزه العراق)وايل  سهل

، (2)هـ(199)هناية مجادى اآلخرة  الكوفةخارج  أهنم تلقوا هزيمة قوية أمام جيش أيب الرسايا

ه، وأق أبا الرسايافجأة، وبعض الظنون تشري إىل أن  ابن طباطبا يِفَ وُ تُ ثم  ام مكانه غالما َسمَّ

بن  احلسنيبن  عيلبن  زيدبن  حييىبن  حممدبن  حممدصغريا من العلويني كقائد للثورة هو: 

يعطله ال يضايقه وال  أن يكون متحكام ومنفردا بالرأي أبو الرسايا. فقد أراد أيب طالببن  عيل

 .(3)رأي من العلويني يوجود رجل ذ

بن  ا من أربعة آالف يقودهم عبدوسجيشا  سهلبن  احلسنبعد هزيمة زاهر أرسل 

مبارشة  ا، ليكونوا مددا جليش زاهر املنسحب، غري أن هذا اجليش واجه جيش أيب الرسايحممد

 ! (4)نه مل ينج منهم أحدإفتلقى هزيمة ساحقة حتى 

أبا ن إ؛ حتى يكثر انحياز األتباع إليهمومع كل نرص كان أمر العلويني يزداد ويقوى و

ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َص اهللَ إِنَّ ﴿ :بدأ يف سك العملة ونقش عليها الرسايا ا حُيِب  الَّ   ﴾ف 

 وواسط البرصة، ثم بدأ يف إرسال اجليوش للسيطرة عىل املدن األخرى، فأرسل إىل [1]الصف: 

ووالهتم، وضاق  العباسينيواملدائن، وحققت تلك اجليوش انتصارات أزاحت هبا قوات 

 .(5)الذي أصابه كرب شديد سهلبن  احلسناحلال عىل 

يستدعيه  أعنيبن  االستعانة بمدد من اخلارج فأرسل إىل هرثمة إالَّ  احلسنأمام  دْ عُ يَ مل 

ا استطاع هزيمة أيب الرسايا يف ا بارعا قائدا  -كالعهد به-، فجاء هرثمة فكان احلرب أيب الرساي

أكثر من جولة، وانتزع منه املدن التي كان قد استوىل عليها، وانسحبت ثورة أيب الرسايا لتعود 

فنهبوا بيوهتم  من العباسيني وفةالكمن جديد! وهنالك انتقم العلويون ممن يف  الكوفةإىل 

                                                 
 .3/52، والزركيل: األعالم 5/122، والطربي: تاريخ الطربي 353ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .123، 5/122، والطربي: تاريخ الطربي 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .5/123الطربي: تاريخ الطربي ، و3/131عقويب: تاريخ اليعقويب الي (3)

 .5/123الطربي: تاريخ الطربي ، و111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (4)

 .5/123الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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 .(1)منكرة الا ا، وفعلوا أفعاا كبريا وخربوا ضياعهم وممتلكاهتم وأفسدوا فسادا 

ليكون أمري احلج  مكة العلوي إىل احلسن األفطسبن  احلسنيقد أرسل  أبو الرساياوكان 

 مكةمن دخول  األفطس احلسنيهـ(، وهناك حدث موقف عجيب: إذ خاف 199هلذا العام )

فهرب من  احلسني،من  موسىبن  عيسىبن  العبايس داود مكةجهرة، وكذلك خاف نائب 

يف سهولة حتى إن بعض الروايات تقول بأنه دخل يف صحبة عرشة من  احلسني ، فدخلهامكة

ل أال حيدث قتال  عيسىبن  أصحابه فحسب! عىل أن من الروايات من يقول بأن داود إنام فضَّ

 !(2)يف البلد احلرام فلهذا انسحب منها

من  كساوى العباسيني األفطس احلسنينزع  هـ(211ويف أول يوم من العام اجلديد )

من األموال  الكعبة، وأخذ ما يف كنز ، ووضع عليها كسوتني عليها اسم أيب الرساياالكعبة

أموال وكان إذا أراد االستيالء عىل مال أو يشء ادَّعى أنه من  ،ومن ودائع العباسيني

فخلع نوافذه وباعها، وَكرسَّ ما  املسجد احلرامالعباسيني فيأخذه، ومل يكتف هبذا بل خرب 

باا من تيجان األعمدة، وأساء السرية يف الناس، وقد أشاع العذاب يف كل من له  كان ُمَذهَّ

ا سامها؛ حتى العباسعالقة ببني  فيها الناس حتى هرب  يعذب« دار العذاب» اختذ دارا

 .(3)إىل اجلبال مكةكثريون من أهل 

بن  زيد -من ِقبل أيب الرسايا-، فقد توالها مكةبأحسن منه يف  البرصةومل يكن احلال يف 

ق من « زيد النار» ، الذي لقب بـعيلبن  احلسنيبن  عيلبن  حممدبن  جعفربن  موسى لكثرة ما َحرَّ

 .(4)وأمالكهم، بل لقد حرق من أمكنه من رجال العباسيني أنفسهم بيوت العباسيني

، فقد خرج البرصةوال  مكة، الذي مل يكن أحسن حاال من اليمنمتدت هذه الثورة إىل وا

، وقد انسحب أيب الرساياملا سمع بأخبار  جعفر الصادقبن  موسىبن  إبراهيم اليمنإىل 

  إبراهيم، ولقب مكةكام صنع عمه وايل  عيسىبن  موسىبن  إسحاق اليمنأمامه وايل 

ار» بـ  . (5)، وأخذ من أمواهلماليمنلكثرة من قتل من أهل « اجلَزَّ

                                                 
 .121، 5/123الطربي: تاريخ الطربي ، و355ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .125، 5/121والطربي: تاريخ الطربي ، 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (2)

 .125، 5/123الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .123، 5/126الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/123الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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حيققان  املهديبن  ومعه منصور أعنيبن  سنجد هرثمة الكوفةعدنا باملشهد إىل  وإذا

ومن  أبو الرسايافهرب  -معقل الثورة- الكوفةوينتزعان منه  ا عىل أيب الرساياا كبريا نرصا 

نا أهل هـ(211املحرم من  16از إليه من العلويني )انح  الكوفة، ودخل هرثمة ومنصور فَأمَّ

فقد هرب ومن بقي معه من  أبو الرساياضا ألحد، وانتهت الثورة من معقلها. وأما ومل يتعرَّ 

 اجلزيرةيف  أس العنيفلول جيشه يريدون اللجوء إىل مسقط رأس أيب الرسايا يف قرية ر

أبو ، فخاضوا معارك أخرى مع رسايا عباسية انترصوا يف واحدة منها ثم ُهِزموا وُأرِس الفراتية

لغريه، الذي رضب عنقه وطاف برأسه ليكون عربة  سهلبن  احلسنرسل به إىل أو الرسايا

، املأمونأمري الثورة( إىل  أبو الرسايا)الغالم العلوي الذي جعله  حممدبن  حممدوُأْرِسل 

 .(1)سهلبن  احلسنوانتهت بذلك عرشة أشهر عصيبة عاشها 

، فاجتمع مع األفطس احلسنينزعج لذلك ، اأنباء هزيمة أيب الرسايا مكةوملا وصلت إىل 

ا حمبباا يف الناس -باخلالفة  جعفر الصادقبن  حممدأصحابه وقرروا مبايعة  ا ورعا وكان شيخا

ا ملا عليه أكثر أهل بيته من ُقْبح السرية فأجاب بعد تردد، وقد خدعوه وأخربوه بأن  -مفارقا

ا، وظل خليفة ليس له إال االسم،  املأمون ا وكرها قد مات، وُحرِش إليه الناس، فبايعوه طوعا

يف الناس حتى  الا من أسوأ ما كانوا سرية وأقبح ما كانوا فع األفطس احلسنيمع  عيلوكان ابنه 

 !!(2)تعدوا األموال إىل األعراض

 أعنيبن  ملا علم بتقدم هرثمة مكةمن  ألفطسا احلسنيلكن األمر مل يطل، إذ هرب 

األمان له وملن  جعفربن  حممدإليها، وما إن جاء هرثمة عىل رأس جيش عبايس، إال وطلب 

قد مات وقد حتققت حياته، وأنا أستغفر اهلل وأتوب إليه مما  املأمونمعه، وقال: كنت أظن أن 

كنت ادعيت من ذلك، وقد رجعت إىل الطاعة وأنا رجل من املسلمني، فأجيبوا إىل ذلك 

ق أمر ، وتفرمكة وُأعطوا األمان ومهلة ثالثة أيام فلام انتهت دخلت جنود العباسيني

 .(3)العلويني

 .(4)أرْس زيد النار -من جهة العباسيني- سعيدبن  عيلاستطاع  البرصةويف 
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 أعنيبن  هرمثة نهاية

تلقى قبوال يف نفوس أهل األقاليم وجلهم  -وهو فاريس- سهلبن  احلسنمل تكن والية 

ن بطبيعة احلال، وفوق كل هذا ما كان و، والعلوي، بام فيهم البيت العبايسمن العرب

الوزير املفوض  سهلبن  سهل بالكفء للوالية وإنام توالها بتأثري أخيه الفضلبن  احلسن

سهل من عوامل قيام هذه التمردات التي اشتعلت يف بن  احلسن، وقد كان وجود للمأمون

 .واليمن ومكة والعراق الشام

من أنباء،  املأمونيتعاظم نفوذه حتى سيطر عىل ما يصل إىل  سهلبن  وكان الفضل

 خراسانوهي عاصمة - يف مرو املأمونوبالتايل عىل ما يصدر منه من قرارات، وكان وجود 

سهل وبقاء اخلليفة عىل اعتامده عىل بن  ضامنة بقاء نفوذ الفضل -ومعقل النفوذ الفاريس

يشء يفيد بأن الناس كرهوا مقامه  للمأمونومل يصل  -ويف القلب منهم آل سهل-الفارسيني 

 ه فيها!وسياست سهلبن  احلسن، وال أهنم كرهوا بغداديف مرو بعيدا عن حارضة اخلالفة 

بقاء الوضع عىل ما هو عليه، حرص عىل إبعاد من قد  سهلبن  ولكي يضمن الفضل

بن  وهرثمة احلسنيبن  طاهرباألمر، ال سيام تلك الشخصيات القوية ك املأمونيف ي إىل 

منذ اللحظة األوىل  املأمونفقد حاول الفضل الوشاية به عند  احلسنيبن  طاهر. فأما أعني

سهل: سلَّ بن  قال الفضل األمنيبرأس  احلسنيبن  طاهر، فعندما بعث األمنيلنرصه عىل 

. غري أن (1)اا فأرسل به إلينا عقريا علينا سيوف الناس وألسنتهم؛ أمرناه بأن يأيت به أسريا 

من  املأمونمنه. وبطبيعة احلال مل يعدم  (2)قال: قد مىض ما مىض، فاْحَتْل يف االعتذار املأمون

 .(3)الكتاب واخلطباء والشعراء من يرد مقالة الناس بام هو أبلغ منه

 ومرص الشاموأرسل به ليتوىل  العراقعن  احلسنيبن  طاهرغري أنه احتال حتى عزل 

إىل أخيه  العراقوكأنام أراد هالكه، وأسند  شبثبن  ، حيث تشتعل ثورة نرصواملغرب

 ، فكان جراء ذلك ما كان!سهلبن  احلسن

 خراسانعزم أن يعود إىل  ومكة العراقثورة العلويني يف  أعنيبن  رثمةوبعد أن أهنى ه
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ن ، وكااملأمونالتي لن هتدأ حتى يسري إليها  العراقفيخربه بأحوال  املأمونحتى يدخل عىل 

به عليه، كام كان الفضل يعلم نية  املأمونهرثمة يعلم بنفوذ الفضل وخطورة ما ينوي إخبار 

أنَّ  إالَّ  ،ومرص الشامقرارا بواليته عىل  املأمونهرثمة، فحاول إثناءه وسعى يف أن يصدر 

 سهلبن  ، ومل يكن الفضلاملأمونقى هرثمة مل يقبل الوالية وأرص عىل أال يعود قبل أن يل

بالذي يرتك األمور تتم عىل نحو يذهب بنفوذه وسلطانه ومكانه من اخلليفة، ومكان اخلليفة 

عىل هرثمة  املأمونحتى كان الفضل قد أوغر صدر  خراسانمنه، فام كاد هرثمة يصل إىل 

 .(1)حيرتق غيظا عىل هرثمة املأمونعل ونقل إليه من األخبار واالفرتاءات ما ج

د بأمر وتدبري إنام مترَّ  -وقد كان قائد فرقة يف جيش هرثمة- بأن أيب الرسايا للمأمونقيل 

عن تلبية نداء من هرثمة، وأن هرثمة تباطأ يف حربه، وذلك أن هرثمة امتنع أول األمر 

سهل ليتسلم بن  احلسنبحرب أيب الرسايا ألن خالفا وقع بينهام حني أتى  سهلبن  احلسن

، لكنه ملا علم باشتداد التمرد كله عائدا إىل مرو العراقحتى خرج هرثمة من  العراقوالية 

 . (2)حتى أهناه احلسنوأبىل فيه البالء  عاد

خرب قدومه فرضب الطبول كي  املأمونخيش أن ُيْكتَم عن  من مرو ملا اقرتب هرثمة

مرد فلام سمعها سأل فقالوا: هرثمة جاء يرعد ويربق. فاكتملت صورة املت املأمونيسمعها 

وقيل جرى بينهام كالم -، فسمح بدخوله عليه لكنه مل يسمع منه كلمة املأمونالناكث لدى 

بن  وأمر بحبسه، ويف احلبس توىل الفضل -، وهذا مستبعد(3)املأمونأغلظ فيه هرثمة عىل 

أو  املأمونكان بأمر  ذلك ، ولعلَّ (4)، إما بالسم أو بغري ذلكهـ(211املحرم من  3قتله ) سهل

 بغري أمره!

 وما أعجب الدنيا! كيف تفعل بأبطاهلا!

 بمرصمرورا  املغربأمر اخلالفة يف طول الدولة وعرضها، من أقرَّ  الذي أعنيبن  هرثمة

عىل يد خليفة  الا انتهى مقتو ،ارشقا  فيام وراء النهر وحتى سمرقند وخراسان والعراق والشام

 كان من أخلص الناس له!
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اإلخالص هلل  خ والقارئ بأنتذكر املؤرِ  أعنيبن  هذه النهاية املأساوية لبطل كهرثمة

يقصد  ال، وأنه ينبغي للمرء أالعادلتعاىل وقصد وجهه سبحانه باألعامل هو وحده اجلزاء 

وال مضمون! وماذا تنفع البطوالت إذا كان  مأمونبعمله إال وجه اهلل، فإن ما عند البرش غري 

 اخلصوم واحلاسدين؟!البرش هكذا، إن مل تتغري قلوهبم من تلقاء نفسها تغريت بفعل 

 ا لينال حظه يف اآلخرة، فإنه إن مل يكن هكذا فقد خرس خرسانا مبينا!يكون خملصا  هرثمة لعلَّ 

  العراق اضطراب

وال أن يكون  -الفاريس- سهلبن  سناحلبأن يكون واليهم  العراقمل يرض أهل 

، فكيف إذا أضيف إىل بغدادا عاصمة خالفة اآلباء واألجداد وتاركا  خليفتهم ساكنا يف مرو

وأنه هو املترصف احلقيقي  ناملأموقد استحوذ عىل  سهلبن  كل هذا أخبار تقول بأن الفضل

سهل وقالوا: ال نرض به بن  احلسنضد  العراقيف األمور واحلاكم الفعيل للبالد، فاشتعل 

له ببالدنا، وجعلوا قائدهم  ، واشتعلت حرب بني املهديبن  موسىبن  إسحاقوال بُعامَّ

 .هـ(211ت ثالثة أيام )شعبان الفريقني استمر

 بغدادمل يكن لديه من األموال ما جيعل جنود  سهلبن  احلسنثم زاد الطني بلة أن 

يف  احلسنحياربون معه فانضموا إىل التمرد عليه بعد أن طال هبم االنتظار وخابت وعود 

، األنبار، غري أن ذي القعدة أتى بتمرد جديد من (1)عدةإمهاله حتى رمضان ثم حتى ذي الق

، فبعث ومعه أخو أيب الرسايا ،«زيد النار»العلوي امللقب بـ موسىبن  حيث ثار زيد

واستطاع  -املدائنوقتها يف  احلسنوكان - هشامبن  عيل بغدادىل سهل نائبه عبن  احلسن

 .(2)بمن معه من اجلنود إمخاد هذه الثورة هشامبن  عيل

 سهلبن  فثبت هبذا أن الفضل أعنيبن  ثم كانت القاصمة بمقتل القائد املخلص الكبري هرثمة

 وصار له األمر والنهي إىل حد قتل رجل من كبار قادة اخلالفة كهرثمة. املأمونقد استحوذ عىل 

موجة من القلق واالضطرابات، كام أن متردات اجلند وتفرقها  بغدادهذا اجتاحت  لكِل 

أجواء  بغدادبال جيش قوي، فعاشت  بغدادجعل  العراقنواحي إلمخاد االضطرابات يف 
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االنفالت األمني والرسقات وقطع الطرق واختطاف النساء واألطفال وفرض اإلتاوات عىل 

الناس. كانت العصابات تأيت الرجل فيسألونه ماال، فإذا رفض أخذوا مجيع ما يف منزله، وربام 

سوان، ويأتون أهل القرية فيستاقون من األنعام واملوايش ويأخذون ما تعرضوا للغلامن والن

 .(1)أصال شيئااوا من الغلامن والنسوان، وهنبوا أهل قطربل ومل يدعوا هلم ءشا

 .هـ(211ودخلت سنة ) هـ(211عىل هذه األجواء انتهت سنة )

، وقد سهلبن  احلسنعن  بغدادائب ن هشامبن  عيلِ وأضيف إىل هذا التمردات عىل 

سهل من بن  احلسن، فانسحب بغدادبعد كثري من املعارك أن يطردوه عن  بغداداستطاع أهل 

 .(2)إىل واسط املدائن

العصيب، فذهب وفد منهم إىل سعى العقالء من البغداديني إلهناء هذا الوضع 

، فعرضوا عليه أن يكون املنصوريعرضون عليه أن يبايعوه باخلالفة فرفض  املهديبن  منصور

 .(3)، فوافق عىل هذابغدادعىل  املأموننائب 

للحامية بعد انتشار الفوض « ان شعبيةجل» وعىل املستوى الشعبي قام رجالن بتكوين

األنصاري من أهل  سالمةبن  الدريوش، وأبو حاتم سهل خالد، ومها: بغدادواالضطراب يف 

و ، وانضم إليهم متطوعون، فكانوا يقبضون عىل اللصوص وقطاع الطريق فيعاقبوهنم أخراسان

إهناء حالة الفوض بعد « اللجان الشعبية» حيبسوهنم ثم يسلموهنم للسلطان، وقد استطاعت هذه

 .(4)هـ(211شعبان، رمضان  -هـ  211استمرارها نحو العام )شعبان، رمضان 

بعدما استطاع توفيق أمر اجلنود،  سهلبن  احلسنإليها  عاد بغدادوبعد هذا االستقرار يف 

تستقر  بغدادمع من انحاز إليه من األمراء، ومل تكد أمور  املهديبن  ومن ثم غادرها منصور

 .حتى اضطربت من جديد لسبب آخر قادم من مرو

بن  احلسنيبن  حممدبن  (جعفر )الصادقبن  (الكاظم) موسىبن  عيلأن  املأمونرأى 

، فاختاره وليا للعهد من مثله ، هو أفضل آل بيته، وليس يف البيت العبايسأيب طالببن  عيل
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، كام َغريَّ شعار الدولة العباسية من هـ(211رمضان من  2)« حممدمن آل  الرضا» بعده وسامه

 . (1)اللون األسود إىل اللون األخرض فلبسه وجنوده وكتب به إىل األقاليم والبالد

إىل  الا كان ميَّا املأمون: أن أوهلاويمكن توقع أكثر من غرض ودافع هلذه التولية؛ 

اهو أفضل الصحابة  أيب طالببن  عيلالعلويني، وهو يعتقد أن  مع عدم اإلساءة إىل  مجيعا

كان يعتنق مذهب  املأمون: أن وثانيها، ، وهذا من مذاهب الشيعة عثامنالشيخني أو 

ةوهو يقول بإمامة األفضل من بني  املعتزلة عىل  املأمونوهو ما انطبق من وجهة نظر  األُمَّ

كان يريد إيقاف حركات العلويني وحقن دماء  املأمون: أن وثالثها، الرضا موسىبن  عيل

 الثانية والثالثني كان يف املأموناملسلمني بتولية العهد واحدا منهم ويؤيد مثل هذه الفكرة أن 

يف الثامنة واخلمسني فاالحتامل ضعيف يف أن يصري خليفة،  موسىبن  عيلمن عمره بينام كان 

 وقيل غري ذلك من أسباب ودوافع.

انقسم الناس بني مؤيد ورافض والرافضون رأوا  بغدادفلام وصل خرب تولية العهد إىل 

وكان مجهور ، (3)«تدبري املجوس» بل رآه بعضهم، (2)يف هذا القرار سهلبن  تأثري الفضل

وكانت األرسة العباسية آنذاك قد بلغت ثالثة وثالثني -مع الرافضني بطبيعة احلال  العباسيني

من  إبراهيمزعم هذه احلركة يف وقتها ألن خترج اخلالفة عن بيتهم إىل غريها، وت -(4)األفا 

وبايعوا  املأمون، وقد انتهى احلال إىل أن خلع العباسيون املهديبن  ه منصورووأخ املهدي

بن  موسىبن  إسحاقبايعوا البن أخيه و ،«املبارك» باخلالفة، ولقبوه بـ املهديبن  إبراهيم

ذي من  25، ويف اجلمعة التالية هلذه البيعة )هـ(211ذي احلجة من  25بوالية العهد ) ياملهد

قد وصل إىل صالة اجلمعة، حيث أراد  بغدادكان االضطراب احلاصل يف  هـ(211احلجة 

وأرادوا أال  املأمونفعارض هذا من خلعوا  إلبراهيمبعده ومن  للمأمونبعضهم أن يدعو 

 .(5)اجلمعة يف مجاعة بل صالها الناس فرادى واختلفوا فلم ُتَصلَّ  إلبراهيمُيدعى إال 
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 املهديبن  إبراهيم

ها من ثالثة: قلة األموال وما يرتتب علي إبراهيماملشكالت التي تقف أمام  كانت أهم  

، ومتمردون بغداديف  املأمونشغب اجلند الذين يتمردون إن تأخرت أرزاقهم، وأنصار 

 طامعون أغراهم ضعف السلطان واضطراب احلال.

ت له البيعة ومتَّ  هـ(211ذي احلجة من  25قد بويع يف ) إبراهيمأن من رغم الوعىل 

، وال العراقيف أنحاء  املأمونإن املعارك بينه وبني أنصار ف ؛هـ(212حرم املمن  5العلنية يف )

قد انحازوا  الكوفة، ذلك أن أهل هـ(212، استمرت تسعة أشهر حتى )رجب الكوفةسيام يف 

 !(1)والية العهد عيل الرضاموافقة عىل توليته  املأمونإىل جانب  -كام هو املعتاد-

د من اجلنود الذين تأخرت أرزاقهم ومل يصربوا حتى بعدما استقامت له، لوال متر   بغدادإال أن 

ا، فأحدثوا أعطى كل واحد منهم راتبا مؤقتا وتعهد هلم بتعويض من خراج أرض السواد من  كثريا

عىل  املهديبن  إبراهيمقىض ، كام السلب والنهب ال يفرقون بني حاصل الفالح وحاصل السلطان

 الرشيدن ب إسحاق ا بقيادة ابن أخيه أيبأرسل إليهم جيشا إذ ، من اخلوارج علونبن  ثورة مهدي

الفرج  أيببن  ا آخر بقيادة غسانفيام بعد( فهزمه وأطفأ ثائرته، كذلك أرسل جيشا  املعتصم)اخلليفة 

 .(2)هـ(212وقد فعل وقاتله فقتله )رجب  لكوفةايف  إلمخاد ثورة أخي أيب الرسايا

زعيم -األنصاري  سالمةبن  ، وسجن سهلبغدادسلطته عىل  املهديبن  إبراهيموبسط 

هر السلطان كاحلراسة اخلاصة وأهبة إذ كان قد جتاوز احلد وصار له مظا -اللجان الشعبية

امللوك، وصار يشبه السلطة املوازية ومل يكن يرتدد يف التنديد واالستنكار عىل أحد، وبلغ هذا 

م جنود مجاعة من بيت اخلالفة فعزموا عىل حربه، ومل يكن ملثله طاقة بحرب قادة عسكريني هل

شعبان من  23ثم ُقبِض عليه )وهلذا انفض كثريون من حوله  ؛وهم تابعون لبيت اخلالفة

احتاج أن  املهديبن  إبراهيمومل خيرج إال ألن  يف السجن سنة كاملة واستمرَّ وُحبِس  هـ(212

 .(3)املأمونيستعني به يف حرب 

يف احلصول عىل البيعة بسهولة،  املهديبن  إلبراهيموكان اضطراب األقاليم مساعدا 

                                                 
 وما بعدها. 5/111يخ الطربي الطربي: تار (1)

 .111، 5/111الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/113الطربي: تاريخ الطربي ، و391ابن قتيبة: املعارف ص (3)
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مل يكن صعبا أن  واملأمون األمنيالتي يشملها االضطراب واالختالف منذ معارك  مرصففي 

سب رشعية يف فرصة ليكت املهديبن  إبراهيمجيد بعض القادة والطموحني من املتنافسني يف 

. غري أن مثل هذه األقاليم ال متثل إضافة (1)احلكمبن  الرسي املأمونحربه لواليها من ِقَبل 

 حتى يستقر له األمر. بغدادا للمتغلب يف حقيقية وال والء حقيقي  

 اخلرمي بابك دمترُّ بداية

؛ ذلك أن ثورة ومرو بغداديأخذنا مسار احلديث إىل مشهد جديد عن مشهدي الرصاع يف و

 عىل مهل، ثم استمرت ترهق الدولة العباسية أكثر من عرشين سنة. انأذربيجبدأت تبزغ يف 

التي ُنسبت  ظهرت الفرقة الباطنية بالقرب من أردبيل« خرمة» يف قرية فارسية اسمها

مية» إليها فُسِمَيت )أو رسهك( الذي  سهلبن  ، وقد بدأها جاويذانهـ(211يف ) ،«اخلرَّ

اعتنق مبادئ فارسية كاإليامن بإهلني للنور والظلمة، وتناسخ األرواح، وأباح النساء وزنا 

جيمعون القول بالرجعة ويقولون بتغيري » :خلمر وما إىل ذلك، يقول املطهر املقديساملحارم وا

االسم وتبديل اجلسم ويزعمون أن الرسل كلهم عىل اختالف رشائعهم وأدياهنم حيصلون 

ب وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثوا ،اعىل روح واحد وأن الوحي ال ينقطع أبدا 

وخسف  ،وخايش عقاب وال يرون هجينه والتخطي إليه باملكروه ما مل يرم كيد ملتهم

ويلعنون  أيب مسلمويعظمون أمر  ،إال عند عقد راية اخلالف ،اويتجنبون الدماء جد   ،مذهبهم

أيب بنت  فاطمةألنه من ولد  ؛فريوزبن  عىل قتله ويكثرون الصالة عىل مهدي أبا جعفر

 ،ويسموهنم فريشتكان ،ورسل يدورون بينهم ،وهلم أئمة يرجعون إليهم يف األحكام ،مسلم

ومن  ،وأصل دينهم القول بالنور والظلمة ،وال يتربكون بيشء مثل تربكهم باخلمور واألرشبة

فإنا وجدناهم يف غاية التحري للنظافة  ،ومهرجان قذق  ديارهم ماسبذانشاهدنا منهم يف

ووجدنا منهم من يقول بإباحة  ،والتقرب إىل الناس باملالطفة بتقديم الصنيعة ،والطهارة

عىل أحد  دْ عُ يَ ما مل  ،وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع ،منهن الرضاالنساء عىل 

 .(2)«لرضربا

البابكية ينسبون أصل دينهم إىل أمري كان هلم يف » :وقال اإلمام عبد القاهر البغدادي

                                                 
 .125، 123الكندي: الوالة والقضاة ص (1)

 .31، 1/31املطهر املقديس: البدء والتاريخ  (2)
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، اجلاهلية اسمه رشوين، ويزعمون أن أباه كان من الزنج وأمه من بعض بنات ملوك الفرس

ن سائر األنبياء، وقد بنوا يف جبلهم مساجد ، ومحممدويزعمون أن رشوين كان أفضل من 

للمسلمني، يؤذن فيها املسلمون، وهم يعِلمون أوالدهم القرآن، لكنهم ال يصلون يف الرس، 

وال يصومون يف شهر رمضان، وال يرون جهاد الكفرة... وللبابكية يف جبلهم ليلة عيد هلم، 

جهم  وجيتمعون فيها عىل اخلمر والزمر، وختتلط فيها رجاهلم ونساؤهم، فإذا أطفئت رُسُ

  :الغزايل، وحول تلك الليلة يقول اإلمام (1)«ونرياهنم افتىض فيها الرجال والنساء

. ويطفئون رسجهم وشموعهم، ثم يتناهبون النساء، فيثب كل رجل إىل امرأة فيظفر هبا، .».

 .(2)«، فإن الصيد من أطيب املباحاتويزعمون أن من استوىل عىل امرأة استحلها باالصطياد

دعوته، ذلك أنه كان عشيقا لزوجة جاويذان، فرتب  وحني مات جاويذان ورث بابك

يف جبل  هـ(211قد انتقلت إليه، وبدأ ثورته )« اإلله» معها أمر إقناع أتباعه أن روح جاويذان

مة» ثم ظهر يف ،أذربيجانالبدين يف   .(3)«خر 

 (4)ة هذاصحَّ  د الدينوريكِ ؤَ ويُ - أيب مسلم اخلراساينبنت  فاطمةأنه من نسل  زعم بابك

الكنه   ذي سيزيل دولة العربوخاطب أحالم الفارسيني يف القائد ال -ما ينفرد بالغرائب كثريا

ا يف ا جديدا وكان هذا تطورا -، ثم إنه أباح قتل املخالفني وهنب أمواهلم ويعيد دولة الفرس

ا إليه، كام فكانت فرصة ممتازة للمجرمني وقطاع الطرق أن ينضمو -(5)والباطنية فكر املزدكية

صاحب مذهب أو نحلة أو اجتاه مناوئ للدولة اإلسالمية أن يسري يف  لكِل كانت فرصة 

ركاب بابك، وال ريب أن ثمة مظامل واقعة جعلت كثريين من عموم الناس ينضوون إىل 

ا،حركته  اأمر بابك  سعاتَّ فلقد  أيضا تقدم والءها إىل  أذربيجانحتى كانت الوفود تأيت إىل  كثريا

 .(6)بابك، وبلغت دعوته مدنا بعيدة نسبية كأصفهان وغريها

                                                 
 .252عبد القاهر البغدادي: الفرق بني الفرق ص (1)

 .15الغزايل: فضائح الباطنية ص (2)

 .113، وابن النديم: الفهرست ص5/139الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .112الدينوري: األخبار الطوال ص (4)

 .116ابن النديم: الفهرست ص (5)

 .256نظام امللك: سياست نامه ص، و6/116املطهر املقديس: البدء والتاريخ  (6)



 العباســيون األقوياء   

 

514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإذا أخذنا بقول املقديس أهنم يعظمون كل صاحب ديانة وال هيامجون إال مـن هيـامجهم، 

توسع وتأسيس هو صاحب التطور يف املذهب نحو ال فيكون من الطبيعي أن نتوقع كون بابك

التـي يعتقـد أن بابـك -مـن أن وصـية جاويـذان  ابـن النـديمعىل نحو ما يذكر  دولة للمزدكية

إنه سيبلغ بنفسه وبكم أمرا مل يبلغـه أحـد وال » قالت عن بابك: -وضعها مع زوجة جاويذان

بابرة ويرد املزدكية ويعز بـه ذلـيلكم ويرتفـع بـه يبلغه بعده أحد وإنه يملك األرض ويقتل اجل

 .(1)«وضيعكم

بثورات العلويني  املأمونثم اضطراب البالد عىل  واملأمون األمنيوقد كان الرصاع بني 

أن  يفرصة يف تطورها واستفحاهلا، وُروِ كة السبب الرئييس يف إعطاء تلك احلر ثم العباسيني

بعدما  -أرمينيةوايل - أعنيبن  هرثمةبن  د أشعلها حاتمهو بذرة متر   من أسباب خروج بابك

، إذ راسل الزعامء املحليني ودعاهم للعصيان، لكن سهلبن  ُقتِل والده بأثر مكيدة الفضل

                                                 
 .113ابن النديم: الفهرست ص (1)
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 .(1)مات فجأة قبل أن تظهر ثورته للعلن هرثمةبن  حاتم

ا- ساهم الذين ساعدهم وساعدوه يف األخبار  هو حتالفه مع الروم يف قوة بابك -أيضا

ا- وا إىل أرض الروم، كام ساعدهأع، وكان جنود بابك إذا ُهِزموا يف معركة جلواالستطال  -أيضا

الذي كان منضويا حتت نفوذ اخلالفة ويدفع اخلراج  -طربستانيف  األهم   املدينةوهي -« آمل» أمري

ا- لكنه مل يكن صادق العهد فكان يساعد بابك وحيرضه، وسيقوم هو نفسه بتمرد  فيام بعد! -أيضا

 سهلبن  الفضل نهاية

، أفىض إليه هبا ويل سهلبن  من حيث ال حيتسب الفضل املأمونوصلت األخبار إىل 

 فيها، وأن العراقيني واختالف الناس العراق، فأخربه باضطراب أمر الرضا موسىعهده 

سهل وال قرار له عىل يشء، بن  مسحور ومسجون يستحوذ عليه الفضل املأمونيوقنون بأن 

بوالية العهد، وأن التمرد وصل إىل احلرب  موسىبن  لعيلوأن الناس يكرهون بيعته 

الرأي أن تسري بنفسك » ورصح له .(2)املهديبن  إبراهيموبني  لسهبن  احلسنالرصحية بني 

 .(3)«إىل بغداد وتستدرك أمرك، وإال خرجت اخلالفة من يدك

ن ، فاستدعى مجاعة ماملأمونوال عجب أن نزلت هذه األنباء كالصاعقة عىل رأس 

فسأهلم يف ذلك فأقروا بام قيل، وأضافوا  سهلبن  األمراء وأهل بيته عىل خلوة من الفضل

ن لك قتل هرثمةبن  إن الفضل» عىل ذلك توضيحهم جلرائم الفضل: ، وقد كان سهل َحسَّ

د لك األمور حتى قاد إليك اخلالفة  احلسنيبن  طاهرناصحا لك، فعاجله بقتله، وإن  َمهَّ

، فقعد ال عمل له وال تستنهضه يف أمر، وإن األرض َتَفتََّقت بالرشور بزمامها َفَطَرْدَته إىل الرقة

 . (4)بغدادعىل الرحيل إىل  املأمونفمن َثمَّ عزم  ،«والفتن من أقطارها

الذي وصل إليه ما نصحوه  سهلبن  وأما أولئك الناصحون فلم يفلتوا من الفضل

لكي ال يفسد  املأمونل ، فعاقب بعضهم باجللد والتعذيب، ومل يتدخَّ املأمونوعرف عزيمة 

 !(5)تدبريه لألمر

                                                 
 .3/159، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 359ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .5/111الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .216ابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص (3)

 .5/111الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/111الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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« الرشط واحلباء» ا سامهكتابا  سهلبن  ، وترك للفضلبغدادالذهاب إىل  عىل املأمونعزم 

فيه طاعته، ونصيحته، وعظته، وعنايته، » سهل، ويصفبن  حيث يثني فيه عىل الفضل

ويرشط له  وذهابه بنفسه عن الدنيا، وارتفاعه عام بذل من األموال والقطائع واجلوهر والعقد

بخطه، وأشهد عىل  املأمونعىل نفسه كل ما يسأل ويطلب، ال يدفعه، وال يمنعه، ووقع فيه 

 عليه يشء. يتغريَّ ، وكان هذا يف إطار طمأنة الفضل وتسكينه كأنام مل (1)«نفسه

عىل  ، هجم أربعة من املامليكوعند وصوله إىل رسخس العراقإىل  املأمونويف طريق 

، وهبذا انتهت قصة الوزير األول ذي هـ(212شوال من  2يف احلامم فقتلوه ) سهلبن  الفضل

أمر بالقبض عليهم، ثم أمر بقتلهم،  املأمونسهل، وملا وصل اخلرب إىل بن  الرئاستني الفضل

أقىص  -مع ذلك-، ثم هو (2)يعزيه فيه، وواله الوزارة مكانه سهلبن  احلسنإىل أخيه وكتب 

 .(3)سهلبن  وعزل قادة ورجال الفضل

السقوط الذي  ، بعد الذروة العالية سقطاخلراساين بأيب مسلم سهلبن  وما أشبه الفضل

ا- هاأمل يتوقعه أحد!! وعىل يد من وطأ هلم الدولة وإن كان وط لنفسه معهم! ولقد اهتم  -أيضا

، عىل (4)من الرغبة يف إعادة الدولة كرسوية فارسية مسلمسهل بمثل ما اهتم به أبو بن  الفضل

الفضل حني ُقتِل كان  كان يف الثالثينيات من عمره وكانت أمامه آمال عريضة فيام مسلمأن أبا 

 !!يب مسلمأبت أن جتود بمثيل أل خراسانيف الستني من عمره.. فكأن 

ال يستطيع الناس أن ينصفوا امللوك » ا أخرى، فهو القائل:أمورا  املأمونيف نفس  ولعلَّ 

نظروا بالعدل بني ملوكهم ومحاهتم وكفاهتم، وال بني من وزرائهم، وال يستطيعون أن ي

صنائعهم وبطانتهم، وذاك أهنم يرون ظاهر حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة، ثم يرون إيقاع 

ا، ال يزال الرجل، يقول: ما أوقع هبم إال رغبة يف أمواهلم أو امللوك هبم مع هذه الصفات ظاهرا 

احلسد واملاللة وشهوة االستبدال، اشرتكت يف ذاك  رغبة يف بعض ما ال جتود النفس به، ولعلَّ 

فال يستطيع امللك أن يكشف للعامة  احلرممنه، وهناك جنايات يف صلب امللك، ويف بعض 

موضع العورة يف امللك أن حيتج لتلك العقوبة بام يستحق ذلك الذنب، وملا يستطيع امللك ترك 

                                                 
 .3/139اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

 .5/111، والطربي: تاريخ الطربي 111خياط: تاريخ خليفة صبن  خليفة (2)

 .3/139اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (3)

 .256اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص (4)
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الفساد عىل عمله، بأن عذره غري مبسوط عند العامة، وال معروف عند عقوبة، ملا يف ذلك من 

 .(1)«أكثر اخلاصة

بأيب التي بدأت  هي هناية نكبات الفرس سهلبن  وعىل كل حال فقد كانت نكبة الفضل

خني إىل القول بأن هذه احلوادث ، ما دعا بعض املؤرِ كةوعربت بالربام اخلراساين مسلم

يف االستفادة من العنارص اإليرانية ما دامت  الثالثة متثل املوقف احلقيقي من سياسة العباسيني

 .(2)ليف إطار التوازن، فإذا أحست باإلخالل بادرت إىل الفتك والتنكي

تفي القوة الفارسية لتظهر قوة أخرى سيكون هلا أي شأن يف خومن هذه اللحظة ست

 !التاريخ العبايس.. تلك هي قوة األتراك

 العراق إىل الطريق يف.. 

اواستتبت عالقاته مع ممالك الرشق أمرها،  وقد استقرَّ  خراسان املأمونترك  الذين  مجيعا

أعطى ملوكها الوالء أو السالم، بل منهم من دخل يف اإلسالم مثل ملك التبت الذي جاء 

 مكةإىل  املأمونهبدايا فيها صنم ذهبي مرصع باجلواهر عىل عرش ذهبي، فأرسله  للمأمون

، ومنهم من استسلم وأسلم بعد (3)بت دخل يف اإلسالمليحج وليعرف الناس أن ملك الت

مل تبق ناحية من » ، وهكذا حتى(4)وهي من ممالك األتراك وقائع ومعارك كملك أرشوسنة

 .(5)«خياف خالفها خراساننواحي 

كان مهتام بجمع كل املعلومات ومعرفة كل  العراقيف طريقه إىل  املأمونال ريب أن 

إال  العراق، ومل يصل إىل التفاصيل عام حيدث فيه وميول أهله واجتاهات البيت العبايس

 وكانت الصورة لديه عىل جانب كبري من الدقة.

وزوج ابنته أم الفضل  -ويل عهده- عيل الرضاابنته أم حبيب من  املأمونويف هذه األثناء زوج 

، وكان هذا يعني أن العالقة بينهام تزداد متانة وأنه ال تفكري يف عزله عيلبن  حممدمن ابن ويل عهده 

بن  احلسن. وكذلك تزوج هو من ابنة بغداديف  من والية العهد نزوال عىل رغبة املخالفني والعباسيني

                                                 
 .122بن بكار: األخبار املوفقيات ص الزبري (1)

 .115د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (2)

 .3/151قويب اليعقويب: تاريخ اليع (3)

 .3/525البالذري: فتوح البلدان  (4)

 .3/151اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (5)
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 .(1)، وهذا يوحي كذلك بمتانة العالقة بينه وبني آل سهل وأهنا مل تضعف بمقتل الفضلسهل

راحال من  املأمون، وحني كان املهديبن  إبراهيما ملقاتلة جيشا  املأمونوقد أخرج 

يواجه  املدائنكان جيشه يف  هـ(212شوال  غرةيف عيد الفطر ) العراقباجتاه  رسخس

 .املهديبن  إبراهيم

ا فمكث هناك أياما  الرشيدحيث قرب أبيه  عىل طوس املأمونر م العراقويف الطريق إىل 

 املأمونفجأة، فصىل عليه  الرضا موسىبن  عيل، ويف آخر هذا الشهر مات هـ(213)صفر 

اا وأسف عليه أسفا » ،الرشيدودفنه إىل جانب أبيه  بن  احلسن، وكتب إىل (2)«فيام ظهر كثريا

، وبمناسبة الوفيات الغامضة نتذكر وفاة (3)يعزيه فيه وخيربه بام حصل له من احلزن عليه سهل

، فبعدما بغدادباسمه قبل سنني يف  أبو الرساياالذي كان قد ثار  حممدبن  حممدالفتى العلوي 

 .(4)هـ(211هو اآلخر بغري سبب معلوم ) يِفَ وُ تُ  خراسانيف  املأمونمُحِل إىل 

هو  املأمونهذه الزجيات الدبلوماسية قبل أو بعد الوفيات املفاجئة تدفع للشك بأن 

رباءة أمام الرأي العام، فكل هذه الوفيات كانت املدبر هلا، وأن هذه الزجيات ليست إال دليل ال

أو باألحرى كانت تصحيحا ألخطائه السياسية.. صحيح أننا ال  للمأمونيف الصالح السيايس 

 نملك الدليل األكيد ولكن من الظنون ما هو أقوى من رصفه ودفعه!

بسبب  عيلَّ إنكم إنام نقمتم » يقول هلم: العباسإىل بني  املأمونكتب  الرضاوبعد وفاة 

، وها هو قد مات فارجعوا إىل السمع االرض موسىبن  لعيلتوليتي العهد من بعدي 

 !(5)فأجابوه بأغلظ جواب ُكتِب به إىل أحد ،«والطاعة

اوالرتتيب ألمره هناك، فقد أقام  العراقصول إىل يف الو املأمونوقد متهل  ، جرجانيف  شهرا

اوكان يق ي يف املنزل )املحطة(   خراسانوهو بني  هـ(213أو يومني، فمىض عليه هذا العام ) يوما

أن يلقاه عند  احلسنيبن  طاهرائد الكبري إىل الق املأمونومل يصل إليها بعد! وقد أرسل  والعراق

                                                 
 .5/115، والطربي: تاريخ الطربي 3/152اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

فإن  ، ويف حني يتورع املحدث ابن كثري عن الترصيح ويبدو يف عبارته شك مشوب بحذر،11/232ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

، وابن الطقطقي: الفخري يف 3/151روايات أخرى ال حتجم عن اهتام املأمون بوضع السم له يف فاكهة. اليعقويب: تاريخ اليعقويب 
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 .5/116، والطربي: تاريخ الطربي 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (3)

 .5/139الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/116ريخ الطربي الطربي: تا (5)
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 ، ويبدو أنه كان جيمع عنارص قوته والوالء له.(1)بغدادالنهروان قبل الوصول إىل 

وأتباع  املهديبن  إبراهيمكانت االضطرابات قائمة، وقد تفاقمت بني  العراقويف 

امن املشهد  سهلبن  احلسن، وخرج املأمون ا مل يكن ا شديدا ال سيام بعد أن مرض مرضا  ؛متاما

بام حدث  املأمونله عالج إال تقييده وحبسه ملا كان ينتابه من هياج، فكتب أمراؤه إىل 

 .(2)«إين واصل عىل إثر كتايب هذا» يستحثونه فرد عليهم:

ومؤيد  للمأمونالتي انقسمت عىل نفسها بني مؤيد  بغدادفزاد هذا من اضطراب 

، أموناملوا دُ أيَّ  نْ ، فجرت بينهم معارك واشتباكات وقتال وكانت الغلبة ملَ املهديبن  إلبراهيم

اللصوص  وعاد بغدادهذه االضطرابات عادت الفوض وحالة االنفالت األمني إىل  ويف ظِل 

 عبدبن  يقوده محيد للمأمونوالفساق وقطاع الطريق إىل الظهور! وكان قد وصل جيش 

وعدهم من أموال وعطايا إذا انحازوا إليه بام  بغداد، واستامل اجلنود يف بغداداحلميد فحارص 

 خالد أيببن  حممدبن  عيسىواسمه  املهديبن  إبراهيمإن قائد جيش ؛ حتى فنجح يف ذلك

ا حلساب ، فحسم الرصاع رسيعا هـ(213)ذي احلجة  املأمونأوقع نفسه يف أرس جيش 

 !!(3)ا خليفةبعد أن ظل عامني إال أياما  املهديبن  إبراهيم، واختفى املأمون

 بغداد يف املأمون

 نيووجوه أهل بيته العباسي احلسني،بن  طاهر املأمونقدم عىل  -بغدادقبل -وعند النهروان 

يف أهبة عظيمة  هـ(211صفر من  16) بغداد املأموناملوالني له، ومجهور اجليش العبايس، ثم دخل 

، فلبسوا الثياب اخلرضاء، بغدادا عىل أهل وجيش عظيم، بألواهنم اخلرضاء، وقد كان اللون جديدا 

- احلسنيبن  طاهراء واألعيان ووجوه الدولة، ثم نصحه أيامه األوىل يف استقبال األمر املأمونوقىض 

بالعودة إىل الثياب السوداء ألهنا شعار الدولة منذ  -عيلبن  سليامنوكذا نصحته عمته زينب بنت 

ثري التساؤالت والتشككات، والدولة يف تلك اللحظة أحوج ما تكون إىل بدايتها، والرجوع عنه يُ 

، ولكنه أراد أن خيترب رد فعل الناس فأقام املأمونوء واالستقرار ونزع ذرائع التشكيك، فاقتنع اهلد

خلعة سوداء ثم مجاعة من  احلسنيبن  طاهر، فألبس هـ(211صفر من  23حفل تكريم لألمراء )

                                                 
 .5/151الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/116الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .115، 5/113الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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ا ويفضلونه، فعاد شعار الناس يف اليوم التايل إىل السواد فعرف أهنم يميلون إىل هذ األمراء، فعاد

 .(1)الدولة العباسية إىل اللون األسود

، وكان هذا عالمة استقرار دجلةقصورا إىل جانب قرصه عىل شاطئ  املأمونوبنى 

بعد عرش سنوات  بغداد، فسكنت الفتن وانزاحت الرشور وعمَّ األمان يف بغداديف  املأمون

فأرسل  ! وبدأ يف مواجهة ثورة بابكواملأمون األمنيمن اضطراب وفوض منذ بدأت فتنة 

 .(2)ملقاتلة بابك اخلرمي فلم يظفر به معاذبن  حييىا بقيادة جيشا 

عىل زمام احلكم واهتم  املأمونة العباسية، وقبض أمر اخلالف ومنذ هذه اللحظة استقرَّ 

حيرض مع الناس الطعام وخيرج يف الليل يطوف يف عسكره » بتطلع أحوال الناس بنفسه، فكان

ألف عجوز  ببغدادجعل برسم األخبار ؛ حتى ا عىل خالفته، وكان جيبي أخبار الناسخوفا 

ا، وكان ال ينام كل ليلة ا وباطنا ، فام كان خيفى عنه يشء من أمور الناس ظاهرا وسبعامئة عجوز

 .(3)«حتى يقف عىل مجيعها

عىل طريقة العنارص كام وضحناه يف منهج  املأمونإىل استعراض عرص  هـ(215فنعود منذ عام )

 لعلمية وما إىل ذلك..الكتاب، فنستعرض حركة اجلهاد ومشكالت املتمردين والنهضة ا

 الداخلية املشكالت

اجلنوح إىل األمان مع الثوار وهذا ما أفىض إىل انتهاء  املأمونمن املالحظ يف سياسة 

 الثورات بأقل خسائر..

 كاآلتي: املأمونونستطيع أن نرى خريطة التمردات على 

 شبثبن  : ثورة نصرأواًل

 العراقظلت ثورة نرص عىل قوهتا وربام تصاعدت نتيجة انشغال اخلالفة بأحوال 

الذي  احلسنيبن  طاهرية مسئولمر من ، وقد كانت يف بداية األوخراسان واليمن واحلجاز

، واملغرب ومرص الشامعن  املأمونباعتباره نائب  إىل الرقة -سهلبن  بفعل الفضل-أزيح 

                                                 
 .213، وابن الطقطقي: الفخري يف اآلداب السلطانية ص5/151الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/151الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .2/311الدول املنقطعة  ابن ظافر األزدي: أخبار (3)
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، حيث ترك هـ(211حتى عام ) (1)دون نتيجة حاسمة شبثبن  طاهر يقاتل نرص استمرَّ وقد 

والية اجلناح الرشقي من البالد،  املأمون، ثم واله املأمونملالقاة  العراقالرقة وذهب إىل 

كلفه بحرب نرص عىل الرقة وعبد اهلل ولده  احلسنيبن  طاهر، ثم ترك خراسانومقرها 

 املأمونمل يلبث أن مات فوىلَّ  حييى، لكن معاذبن  حييىوىلَّ عليها  املأمونغري أن  هـ(215)

ا وكان شهاما  هـ(216مرة أخرى ) طاهربن  عبد اهلل طاهر بن  عبد اهلل ، وظلَّ (2)باألمور بصريا

اانتصارات عىل نرص حتى حارصه  قحيقِ  وأجلأه إىل طلب األمان رشط أن يأخذه من  متاما

ا اشرتط فأعطاه األمان، ولكن نرصا  املأمونبذلك إىل عبد اهلل ، فكتب هـ(219نفسه ) املأمون

اذلك، فاستمرت احلرب حتى استسلم نرص  املأمونفرفض  بغدادأال يذهب إىل  د فأعا متاما

فوصلها يف )صفر  بغدادعرض األمان فلم يكن أمامه إال االستجابة، وُأرسل إىل  املأمونعليه 

عرش  ىطاهر بتدمري حصونه، وانتهت هبذا قصة ثورة استمرت اثنبن  عبد اهلل، وأمر هـ(211

اعاما 
(3). 

ستقري الشام ي» ثم أتبعها عبد اهلل بن طاهر بحملة تطهري وإصالح واسعة حتى صار

، وهدم (4)ال يمر ببلد إال أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل اا بلدا بلدا 

، ونظر يف اود واألبيض واألمحر، وضمهم مجيعا احلصون وحيطان املدن وبسط األمان لألس

مصالح البلدان، وحط عن بعضها اخلراج، فلم يبق خمالف وال خالع إال خرج من قلعته 

 .(5)«وحصنه

 احلسنيبن  احلسند : مترُّأواًل

القائد العبايس الذي يمثل أحد أركان الدولة  احلسنيبن  طاهرأخو  -للمفارقة-وهو 

 خالدأيب بن  أمحداتله ، فقهـ(215فتمرد هناك ) كرمانإىل  خراسانالعباسية، هرب من 

 .(6)فعفا عنه املأمونوحارصه حتى أرسه، وذهب به إىل 

                                                 
 .355، 353ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .11/252، وابن كثري: البداية والنهاية 5/151، والطربي: تاريخ الطربي 3/153اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 وما بعدها. 5/165الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 زواقيل: أي اللصوص.ال (4)

 .3/153يعقويب: تاريخ اليعقويب ال (5)
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 د يف قما: مترُّثانًي

وخلع أهل قم الطاعة إذ استكثروا مبلغ اخلراج الذي يؤدونه، وقد كان مليوين درهم، 

لكن  -بغدادأثناء عودته إىل - كام فعل مع خراج أهل الري املأمونوطمعوا يف أن خيففه 

 هشامبن  عيل املأمونمل جيبهم، فمنعوا اخلراج وخلعوا الطاعة، فأرسل إليهم  املأمون

 .(1)راج سبعة ماليني درهمد جديد، وجبى اخلفأخضعهم، وهدم سور قم ملنع قيام متر  

بن  عبد اهللبن  أمحدبن  عبد الرمحن، حيث خرج هـ(213ثورة علوية ) اليمنوبدأت يف 

، وكانت حممدمن آل  ايدعو إىل الرض اليمنببالد عك يف  أيب طالببن  عيلبن  عمربن  حممد

  أسباب الثورات ومن أهمِ  ثورته ملظامل الوالة فاتبعه كثري من الناس، والظلم من أهمِ 

، وأرسل معه كتاب أمان عبد اهللبن  ا يقوده دينارا كثيفا جيشا  وسائل نجاحها، فأرسل املأمون

إن هو رجع إىل الطاعة، فعرض عليه دينار األمان فاستجاب وسار معه إىل  عبد الرمحنل

 .(2)بغداد

بن  محدويه متردات أخرى صغرية رسعان ما قضت عليها الدولة، كتمرد اليمنوعاشت 

 .(3)هـ(212العمري امللقب باألمحر ) حممدبن  وأمحد، هـ(212) ماهانبن  عيسىبن  عيل

 احلكمبن  السريبن  عبيد اهللد : مترُّأواًل

، الشاميف  شبثبن  من قتال نرص احلسنيبن  طاهربن  عبد اهللوظلت ثورته قائمة حتى انتهى 

 الرسيبن  عبيد اهللأرسه، فعفا عنهم  يف قتاله بل وقع يف مزيدبن  يزيدبن  خالدفقبل هذا فشل 

بن  فَهَزَم عبيَد اهلل مرصشبث توجه إىل بن  من نرص طاهربن  عبد اهلل، فلام انتهى املأمونوأرسلهم إىل 

، هـ(211حتى استسلم وطلب األمان ) الفسطاطوحارصه يف  -اجلوالت بعد عدد من-الرسي 

 .(4)هـ(211)رجب  بغدادطاهر ثم أرسل إىل بن  عبد اهللوخرج إىل 

                                                 
 .5/131الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/162الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .135، 5/115الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .135، 5/132، والطربي: تاريخ الطربي 3/151، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 391ابن قتيبة: املعارف ص (4)
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 ا: انتفاضة شعبيةثانًي

 العباس، ووىل ابنه الشامفيام بعد( نيابة  املعتصم)اخلليفة  إسحاقأخاه أبا  املأمونوىلَّ 

بمليون  -مرصوايل - طاهربن  عبد اهللوالثغور والعواصم، وأمدمها ومعهام  اجلزيرةنيابة 

 خراسان طاهربن  عبد اهلل املأمونفويل  طاهربن  طلحة يِفَ وُ تُ ، ثم (1)ونصف املليون دينار

بن  عبد اهللالذين كان والهم  مرصفأقرَّ والة  الرشيدبن  إسحاقإىل أيب  مرصوأضاف والية 

أنَّ  إالَّ  ،شريزادبن  صالحوصاحب اخلراج هو  لودياجل يزيدبن  عيسىطاهر، فاألمري هو 

فانتفض عليه الناس  (2)هذا األخري ظلم الناس وعسفهم يف األموال وزاد عليهم يف اخلراج

 -واليامنية التي يسكنها األعراب القيسية-وبدأت حركة شعبية واسعة يف رشق الدلتا 

عجزت السلطة عن مواجهتها، فلقد استطاع الثوار إفناء اجليش الذي قاده ابن الوايل 

 .(4)وبصعوبة هحتى مل ينُج منه إال قائد هـ(211)صفر  (3)عند بلبيس عيسىبن  حممد

، فاستعد ملواجهتهم هـ(211صفر من  19الباذغييس ) ليدالوبن  عمري إسحاقفويل أبو 

فإذا به ينقلب عىل األمري  اهلاليل ليصلح أمر القيسية حليسبن  عبد اهللوأرسل الزعيم القييس 

ليقوم بأمر  -أيب املايضبن  هو عبد السالم-زعيم يمني آخر ويتزعم حركة القيسية ثم يتفق مع 

ا، واقتتلت اجليوش واستطاع يف إهناء احلركة سلمي   املأموناليامنية، وفشل رسول آخر من ِقَبل 

 .(5)هـ(211ربيع اآلخر من  13وقتلوه ) الوليدبن  عمريهزيمة الوايل  القيسية واليمنية

، وملرة أخرى تلقى هزيمة قوية وانسحب إىل مرصلوالية  اجللودي يزيدبن  عيسى فعاد

وكان  مرصبنفسه إىل  شيدالربن  إسحاقحترك أبو حينئٍذ ، فهـ(211)رجب  الفسطاط

ا حتى لقد فوجئ به القوم وقد نزل يف أراضيهم، فدعاهم إىل الطاعة فامتنعوا، خروجه رسي  

وابن  وهرب عبد السالم هـ(211شعبان من  21) إسحاقفنشب بينهم القتال فهزمهم أبو 

 ،واجليزة الفسطاطونزل  إسحاقأبو  افأخذمه هـ(211رمضان  غرة) ثم ُقبِض عليهام حليس

حتى هناية العام ثم  مرص، وظل يف هـ(211ذي القعدة من  15ثم قتلهام ) بمرصوأقر األمور 

                                                 
 .5/139ي الطربي: تاريخ الطرب (1)

ن ألف( دينار، ون وسبعة ومخسا)أربعة ماليني ومائت 1253111كان خراج مرص يف عهد املأمون، وهو املقدار املأخوذ باإلنصاف  (2)

 .1/151وهو رقم يدل عىل هنضة واسعة يف عهد املأمون. انظر: املقريزي: املواعظ واالعتبار 

 وهي اآلن تابعة ملحافظة الرشقية يف مرص. (3)

 .135الكندي: الوالة والقضاة ص (4)

 .139، والكندي: الوالة والقضاة ص5/151الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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 .(1)هـ(215)املحرم  الشامعاد إىل 

 خرىانتفاضة شعبية أ ا:ثالًث

، وكان عهده حافال بالظلم حتى مرصوالية  منصوربن  عيسىتوىل  هـ(216يف بداية )

وطردوا الوالة )مجادى  -بتعبري الكندي-« األرض كلها، عرهبا وِقْبطها» لقد انتفضت عليه

 -نافعبن  عقبةمن نسل - الفهريعبدوس  ، وتزعم هذه احلركة من العربهـ(216األوىل 

، فتصدى هلذه احلركة املأمونيف غزوة مع أخيه  يف ذلك الوقت جياهد الروم إسحاقوكان أبو 

وقاتل املتزعمني هلذه احلركة فهزمهم عند  مرصإىل  فعاد برقةيف  والذي كان األفشنيقائده 

ثم يف سلسلة معارك أخرى يف سائر األنحاء املرصية استمرت حتى هناية عام  (2)أشليم

 .(3)اإلسكندريةا عليه إال ممتنعا  ومل يبَق  هـ(216)

ذي من  11ثم خرج منها ) دمشقإىل  من غزو الروم قد عاد املأمونء كان يف هذه األثنا

، وغضب عىل الوايل هـ(213املحرم من  11، فوصلها يف )مرصإىل  هـ(216احلجة 

لك،  إالَّ مل يكن هذا احلَدث العظيم » :الا وانتهره قائ منصوربن  عيسى َعْن فِعلك وفِعل ُعامَّ

وبدأ يف  ،«محَّلتم الناس ما ال ُيطيقون، وكتمتوين اخلرَب حتى تفاقم األمر، واضطربت البلد

فأمر فرضبت  هـ(213حتى نجح يف هذا )صفر  الفهريتنظيم اجليوش للقبض عىل عبدوس 

حيث قتل الرجال وسبى  د األقباطعنقه، ثم تتبع بؤر االنتفاضات حتى أمخدها، بام فيها متر  

 .(4)الشامعاد إىل  مرصت أمور الذرية بقسوة، وملا استقرَّ 

 : ثورة الزط أواًل

 ا!مأساة وانتهت بمأساة أيضا وهؤالء بدأت قصتهم ب

ملجاعة  العراقا حتى اآلن( نزحوا غربا  باكستان) السندوالزط هم جمموعة من سكان منطقة 

باستيطان جنوب  احلجاج، وقد سمح هلم يوسف الثقفيبن  احلجاجأصابت بلداهنم عىل عهد 

                                                 
 .111، 111، والكندي: الوالة والقضاة ص5/151الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 وهي قرية تابعة ملركز قويسنا من حمافظة املنوفية. (2)

 وما بعدها. 112الكندي: الوالة والقضاة ص (3)

وما  111، والكندي: الوالة والقضاة ص151، 5/152الطربي: تاريخ الطربي ، و193، 3/192اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 بعدها.
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 احلجاج، وقد كان من عاداهتم تربية اجلواميس، فرأى يف منطقة تسمى البطيحة أسفل كسكر العراق

 .(1)أن نزوهلم هبذه البقعة يفيد الدولة ألن األسود ختاف من اجلواميس

اللصوصية  ا، فأخذوا يقومون ببعض أعاملا جد  ويظهر أن وضعهم املعايش كان واطئا 

الصغرية، ال سيام السفن التي تعرب يف أهنار هذه األنحاء، ثم زاد أمرهم بانضامم أقوام من 

اهلاربني كالعبيد وغريهم، فجرأهم هؤالء عىل مزيد من األعامل حتى اخلروج عىل السلطان، 

فثورهتم أقرب إىل أن تكون اقتصادية بحتة، وهذا النوع من الثورات قليل احلدوث يف 

 تاريخ اإلسالمي، واستولوا عىل احلبوب والغالل من املناطق التي حوهلم مثل كسكرال

، فانقطع بغداد البرصة، وقطعوا طريق والبرصة ، وسيطروا عىل الطريق بني واسطوالبرصة

 .(2)يف السفن ةالبرصما كان يصلها من  بغدادعن 

 اجللودي يزيدبن  عيسىحيث وىلَّ  هـ(215يف مواجهة هذا التمرد منذ ) املأمونوقد بدأ 

ا، ويبدو أنه مل يغن (3)مقاتلتهم بالد  ماسجوربن  داود املأمونووىلَّ  هـ(216، فعزله )كثريا

 .(4)والبحرين، وأمره بمحاربة الزط والياممة دجلةوكور  البرصة

، وال هي باهلينة التي الا مث د بابكغري أن ثورهتم ظلت قائمة، ال هي باخلطرية كام يف حال متر  

، وختتفي ثورة بغدادوتأثريها عىل حركة التجارة يف  العراقعها القريب من يمكن تأجيلها ملوق

 .املعتصما حتى تظهر مرة أخرى يف عهد عرش عاما  ىة اثنرؤثِ الزط من خريطة األحداث امل

 د العباسيا: نهاية التمرُّثانًي

إلقاء القبض عىل جمموعة من أكرب أمراء  املأمونطاعت رشطة است هـ(211يف )صفر 

من  13، فحبسهم، ثم يف )بغداد املأمونالذين كانوا قد هربوا لدى قدوم  املهديبن  إبراهيم

نفسه وقد كان متخفيا يف زي امرأة  هدياملبن  إبراهيمُأْلقي القبض عىل  هـ(211ربيع اآلخر 

، املأمونمنتقبة فاسرتاب فيه أحد عنارص الرشطة فقبض عليه وانكشف أمره، ثم أرسل إىل 

: يا أمري خالدأيب بن  أمحدفرتة، واستشار فيه بعض أصحابه فقال له وزيره  املأمونفحبسه 

                                                 
، ود. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول 313، واملسعودي: التنبيه واإلرشاف ص2/162البالذري: فتوح البلدان  (1)

 .153ص

 .153، ود. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص5/213، والطربي: تاريخ الطربي 2/162ن البالذري: فتوح البلدا (2)

 .5/151الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .5/155الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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إن قتلته فلك نظراء يف ذلك، وإن عفوت عنه فام لك نظري. بينام أشار باقي رجال املؤمنني 

إليه جعل  إبراهيميميل بطبعه إىل العفو، فلام حرض  املأمونبقتله، وكان  املأمونالدولة وأبناء 

يعاتبه ويؤنبه فقال: يا أمري املؤمنني إن تعاقب فبحقك، وإن تعف فبفضلك. فقال: بل  املأمون

إن القدرة تذهب احلفيظة، والندم توبة وبينهام عفو اهلل عزوجل، وهو أكرب مما  إبراهيما أعفو ي

وسجد شكرا هلل  إبراهيمتسأله، فكرب 
(1). 

الذي ال ينقصه احلزم وال يغلب عىل  القادرإنام هو عفو  املأمونومما يدل عىل أن عفو 

الذين كان قد جلدهم وسجنهم ملا حاولوا اهلرب من  احلكمة والرشد، أنه قتل بعض أمرائه

 .(2)السجن وقتل السجانني، فصلب منهم أربعة

 الضبابي باللد مترُّ ا:ثالًث

يف مجاعة  العباسابنه  املأمونفبعث إليه  الضبايب باللخرج رجل يقال له  هـ(211يف )

 .(3)بغدادورجعوا إىل  الا مراء فقتلوا بالألمن ا

، وقد املأمون، والتي بقيت حتى بعد عهد املأمونوهي أخطر الثورات التي واجهت 

، ثم مات هـ(211ولكن مل يظفر أحدمها باآلخر ) قتال بابك اجلزيرةوايل  معاذبن  حييىتوىل 

 أيببن  حممدبن  عيسى وأرمينية أذربيجان، ثم توىل قتاله وايل هـ(215يف العام التايل ) حييى

 .(4)ُهِزمت -مع ذلك-زها سنة كاملة لكنها يجته استمرَّ الذي بعث محلة إىل بابك  خالد

 لقتال بابك اجلنيدبن  أمحدفندب  عيلبن  زريق وأرمينية أذربيجانعىل  املأمونثم وىلَّ 

ا،وبعض األمراء  فاستطاع بابك أن هيزم اجليش بل وأن يأرس قائده ابن اجلنيد هـ(219)  أيضا

 .(5)فكان وقع ذلك سيئا عىل أسامع املسلمني

ا فكان القتال مع بابك أذربيجانالتجيبي عىل  الفضلبن  إبراهيم املأمونثم وىل  ، ضعيفا

من أرس بعض أتباع بابك لكنه بعد  حممدالطويس، فتمكن  محيدبن  حممد هـ(212) املأمونفأرسل 

                                                 
 .169، 5/165، والطربي: تاريخ الطربي 156، 3/155اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

 .5/169، والطربي: تاريخ الطربي 3/156اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 .5/151الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .5/151الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/166الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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، وكان قتله (1)هـ(211ربيع األول من  25ِزم بل وُقتل مع كثري من جنوده )عامني من التقدم هُ 

 بقصيدة رائعة منها: وعىل مجيع املسلمني، ورثاه أبو متام املأمونخربا آخر سيئا وقع عىل 

 فليس لعنٍي مل يفض ماؤها عذر  ُب وليفدح األمرـــكذا فليجل  اخلط

 تقوم مقام النرص إن فاته النرص  والرضب ميتةفتى مات بني الطعن 

، حلرب بابك -احلسنيبن  طاهربعد أبيه  خراسانوايل - طاهربن  عبد اهلل املأمونكلف عندئٍذ و

طاهر يف جيش كبري مل يستطع بن  عبد اهلل، وخرج أذربيجانوأضاف إىل سلطته كل ما تم فتحه من 

بابك أن يثبت أمامه بل فرَّ إىل قلعة حصينة وتشتت مجوع اخلرمية مؤقتا
(2). 

عبد ل حصار عىل عدم حسم املعركة، فطا أذربيجانوقد ساعدت تضاريس جبال 

وهو  هـ(213) طاهربن  طلحة يِفَ وُ تُ دون فائدة، ثم أتى طارئ جديد إذ  لبابك طاهربن  اهلل

يف  وهو الذي كان يتصدى حلركة اخلوارج خراسانونائبه عىل  طاهربن  عبد اهللأخو 

 .هـ(211) خراسان، فاضطر إىل فك احلصار والعودة إىل خراسان

 املأمونلقد انتهز أتباعه انشغال ؛ حتى ا لبابك اخلرميا جديدا أتاحت هذه الفرصة متنفسا 

د ضخمة يف ليلة واحدة يف فنفذوا حركة متر   هـ(215) الشاموخروجه إىل  به مع الروميف حر

خرجوا فيها مجيعهم يف كل املدن والواليات  وأذربيجان (3)وقوهستان وأصفهان فارسأنحاء 

ا غفرية من املسلمني وهنبوا منازهلم وسبوا إيعاز من بابك وتدبريه، فقتلوا عامل املدن وأعدادا ب

إذ استطاعت مقاومة شعبية من  ؛فارسا، وقد فشلت حركتهم يف أبناءهم وأخذوهم عبيدا 

حيث خرج رئيسهم  ناملسلمني أن تنترص عليهم وتقتل منهم الكثري لكنها نجحت يف أصفها

عنها ومل يستطع أخوه مقاومة مجوع اخلرمية  أصفهانيف وقت غاب فيه وايل  مزدكبن  عيل

افانسحب منها، فقتل اخلرمية  ااملسلمني وسبوا  كثريا من نسائهم وأبنائهم، ثم خرجوا  كثريا

وهناك  ،جتمع البابكية فأصبحت مركو« شارستانه» بقوهتم هذه ومتركزوا يف بلدة تسمى

 .(4)االتحق هبم بابك نفسه، وقد بلغ مجعهم مخسة وعرشين ألفا 

                                                 
 .253، ونظام امللك: سياست نامه ص151، 5/135، والطربي: تاريخ الطربي 111بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

 .253نظام امللك: سياست نامه ص، و391ابن قتيبة: املعارف ص (2)

معناه اجلبل. « كوه»و« كوهستان»قوهستان: منطقة جنويب خراسان، أغلبها جبال وصحراء ومساكنها متباعدة، وهي حمرفة عن  (3)

 .1/116انظر: ياقوت احلموي: معجم البلدان 

 .253نظام امللك: سياست نامه ص (4)
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عبد إىل  أكثمبن  حييىالطاهري ووزيره  إبراهيمبن  إسحاقالقائد  املأمونبعث عندئٍذ 

 احلسني،بن  طاهر، وكان قد توالها بعد وفاة أبيه خراسانليختار بني والية  طاهربن  اهلل

عبد اهلل ، فاختار يته حماربة بابكمسئولفيكون من  وأرمينية وبني والية اجلبال وأذربيجان

 د للخوارجوبرر ذلك بحاجته إىل ضبط أمرها ال سيام وقد ظهرت بوادر متر   بخراساناملقام 

ا عىل زيزا ا عا حقق به نرصا ا كبريا قتال بابك، وقاد جيشا  إبراهيمبن  إسحاقفيها، فمن ثم توىل 

 املأمونأنَّ  إالَّ  وهو النرص الذي طاملا تاقت له القلوب وإن كان غري حاسم، هـ(215بابك )

 هذا العام قبل أن تصله أنباء هذا النرص. يِفَ وُ تُ قد 

 أصفهانمقاومة ضد اخلرمية تزعمهم فيها قايض  أصفهانوبالتوازي مع هذا نظم أهل  

اا منهم مقتلة كبرية وأرسوا منهم وأعياهنا فقتلو كثريا
(1) . 

الكثرية إنام تدل عىل ضعف هيبة احلكم الذي نتج  خني أن هذه احلركاتيرى بعض املؤرِ 

مدة من الزمن بعيدا عن مركز احلكم،  املأمونعن اخلالف بني األخوين عىل السلطة، ثم بقاء 

وإن قوي احلكم نسبيا ؛ حتى حمني باملخالفة وعدم الطاعةاألمر الذي أطمع الكثري من الطا

ا لألغلب األعم من حركات هذا الرأي ال يبدو مفرسا أنَّ  إالَّ  (2)بغدادإىل  املأمونعندما رجع 

ا عرش تواستقرار أمر احلكم، فتلك اثن بغداديف  املأمونوالتي بدأت بعد استقرار  ،دالتمر  

، هـ(211) بغدادإىل  املأمونن فقط بدأتا قبل عام رجوع امل يكن فيها إال اثنتد حركة متر  

وحتليلها حيتاج دراسة أعمق وأكثر استيعابا للتفاصيل فهي خليط من أوضاع عامة وخاصة، 

 وتلعب فيها الظروف املحلية والدوافع الشخصية دور البطولة.

 والفتوحات اجلهاد

ا من عرص سابقيه، فقد توقفت لفتوحات خريا إىل ابالنسبة  املأمونمل يكن عرص 

الفتوحات الواسعة احلاسمة منذ عهد الدولة األموية، وإن بقيت جبهات اجلهاد قائمة ال سيام 

 .مع الروم

كانوا مشغولني بمشكالهتم الداخلية يف  كان من فضل اهلل تعاىل عىل املسلمني أن الروم

                                                 
 .255نظام امللك: سياست نامه ص (1)

 .5/216حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)
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؛ حتى املأمونثم من بداية حكم  ،واملأمون األمنيوقت اضطراب البالد اإلسالمية يف رصاع 

 .بغدادإىل عاصمة اخلالفة يف  حكمه وعاد استقرَّ 

بجبهتني: حرهبم مع البلغار، ورصاع داخيل عىل احلكم حتى لقد تعاقب  ل الروملقد ُشغِ 

م(، لذا مل  513 - 519هـ =  195 - 191عليه أربعة منهم خالل أربع سنوات فيام بني )

 يكن هلم غارات عىل حدود الدولة اإلسالمية كام هي العادة يف مثل هذه األحوال.

البيزنطي  اإلمرباطورضد  الصقيل توماسد الذي قاده ذلك التمر   أمونامل وقد استغلَّ 

ويف بعض املصادر -م( وأخذ يمد تلك احلركة باملال والسالح  521هـ =  216الثامن ) ميخائيل

هذه احلركة انتهت أنَّ  إالَّ  ،القسطنطينية االستيالء عىل كي يساعده يف -(1)أنه أمده بجيش كبري

 .(2)م( 523هـ =  215) القسطنطينيةالصقيل عىل أبواب  توماسبالفشل وُقتِل زعيمها 

 هـ(215أواخر املحرم البيزنطيني كان يف ) ألرض الروم املأمونوأول ما نطالعه من غزو 

ثم سارا إىل منبج ثم  املوصلقبل أن يصل إىل  مرصقادما من  إسحاقوقد انضم إليه أخوه أبو 

، هـ(215وىل ى األمجادمن  15التي وصلها ) طرسوسثم املصيصة ثم  أنطاكيةثم  دابق

، ، ودخل حصن ماجدةوصاملو وخرشنة هـ(215مجادى األوىل من  26) وفتح حصن قرة

إىل وجاءت برئيسه  وذهبت فرقتان من اجليش إحدامها بقيادة أشناس نحو حصن سندس

من  ، ثم عادمن رئيس حصن سنان للمأمون، واألخرى جاءت بالطاعة واالستسالم املأمون

 وفتحها أنقرةاقتحم  املأمونخني أن ، ويذكر بعض املؤرِ (3)فأقام فيها دمشقغزوه هذا إىل 

 .(4)ا آخروفتح حصنا « ا بالسيفا بالصلح ونصفا نصفا »

ا وستامئة، ألفا  طرسوسفقتلوا من أهل  طرسوسعىل  هجم الروم هـ(216ويف العام التايل )

لعالقة إىل اا بالنسبة فبدأ بنفسه )وهذا يعد متردا  املأمونإىل  ميخائيلبن  وأرسل ملك الروم توفيل

مرة  إسحاقباخلروج إىل بالد الروم، وَصِحبَه أخوه أبو  املأمونبني الدولتني آنذاك(، فسارع 

من  19أرض الروم ) املأمونأخرى، ولكنهام سارا يف هذه الغزوة كجيشني مستقلني، فدخل 

ا وُعنْوة، منها ثالثوسقطت أمام  هـ(216مجادى األوىل  ن واجليوش معاقل ومدن كثرية ُصْلحا

                                                 
 .125حممود عمران: معامل تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية ص (1)

 .53د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبايس ص (2)

 .5/151الطربي: تاريخ الطربي ، و391ابن قتيبة: املعارف ص (3)

 .3/192اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)
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فرقة بقيادة  املأمونوكذلك أخرج ، (1) مطمورةوحده باإلضافة إىل إسحاقا فتحها جيش أيب حصنا 

احلربية للروم، ثم كان هلا أثر قوي يف ختريب احلصون وتدمريها بغية رضب القوى  أكثمبن  حييى

ميخائيل عن بن  مرباطور الروم توفيلإ، ويف هذه األثناء أفرج املأمونمرة أخرى إىل جيش  عاد

، وقد استغرقت هذه الغزوة شهرين )حتى نصف املأمونا للصلح مع طلبا  مسلممخسامئة أسري 

 !(2)مرصيف  الفهرياره ثورة عبدوس حيث كان يف انتظ دمشقشعبان(، ثم عاد إىل 

مائة يوم، ثم ارحتل عنها  ، فحارص حصن لؤلؤةهـ(213إىل الغزو يف العام التايل ) ثم عاد

، فظل ثامنية أيام ، فوقع يف فخ فأرسه الرومعنبسةبن  واستخلف عىل حصارها قائده عجيف

 جاءه جيش الروم الرئييس بقيادة ملكهم توفيل؛ حتى ثم استطاع اهلرب وعاد إىل حصارهم

جيشه الرئييس، ويبدو أن أرسع بالعودة إليهم ب املأمونفحارصه من ورائه، عىل أن هذا ملا بلغ 

توفيل قد أحس بخطورة أن يتلقى جيشه الرئييس هزيمة ساحقة فتصبح بالد الروم مجيعها 

، وترك وزيره املأمونمفتوحة أمام اجليش اإلسالمي، فلذلك انسحب لدى علمه بقدوم 

ا،يفاوضه بطلب األمان، وترك رسالة يبدأ فيها بنفسه  هذا الصلف  املأمونفرفض  أيضا

وإين إنام أقبل » ا مضمونه التقريع والتوبيخ،ا بليغا كتابا  املأمونتعاظم املصطنع، فَردَّ عليه وال

 .(3)«منك الدخول يف احلنيفية وإال فالسيف والقتل والسالم عىل من اتبع اهلدى

وهو قريب - ثغور يسمى َسَلغوسا يف بالد البل نزل حصنا  ؛العراقإىل  املأمون دْ عُ يَ ومل 

لتكون منزله مع حاشيته لكنه تراجع حني  ثم فكر يف تفريغ مدينة الرافقة -(4)طرسوسمن 

ه ) لبناء حصن  العباسابنه  هـ(215مجادى اآلخرة  غرةرفض أهلها، ومن موضعه هناك وجَّ

 مرصقاليم يف جتهيز الفعلة من كل بلد إليها، من جتديد عامرهتا، وبعث إىل سائر األو الطوانة

يف ميل، وأن جيعل سورها ثالث فراسخ، وقد بنى هلا  الا ، وأمره أن جيعلها ميوالعراق والشام

اجلند ويف رواتبهم وبعث يف ا، ثم إنه زاد يف أعداد ربعة أبواب وجعل عىل كل باب حصنا أ

 .(5)هبم أعداد اجلند املرابطني يف الثغور ليزيد والشام والعراق مرصطلب جنود من 

                                                 
 ل حصني، وهو أقل من احلصن.املطمورة: معق (1)

 .5/152الطربي: تاريخ الطربي ، و3/192اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 .5/155الطربي: تاريخ الطربي ، و191، 3/193، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 391ابن قتيبة: املعارف ص (3)

 .3/235ياقوت احلموي: معجم البلدان  (4)

 .5/156لطربي: تاريخ الطربي ، وا391ابن قتيبة: املعارف ص (5)
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من موقع متقدم  كان ينوي إدارة املعركة مع الروم املأمونوكل هذه اإلجراءات تفيد أن 

 .ذاته يف هذا العام يِفَ وُ تُ وبنفس طويل، لكن األجل مل يمهله إذ 

 ؛أن جهاده مل يستمر أكثر من ثالث سنوات يف خالفة دامت عرشين سنةمن رغم الوعىل 

فيه » خون أن، كي يسجل املؤرِ املأمونإهنا كانت كافية إللقاء ضوء جديد عىل شخصية ف

 .(1)«وحرصهم ة الرومعداء ومصابرشهامة عظيمة وقوة جسيمة يف القتال وحصار األ

 إذ كان العباسيون املأمونبالفتنة واالضطراب عىل  بغداديف الوقت الذي كانت متوج فيه 

والية العهد، كانت جبهة الرشق آمنة مطمئنة بل  الرضا موسىبن  عيل قد خلعوه بعدما وىل

 منطقتي الالرز خرداذبهبن  عبد اهلل طربستانكانت تفتح البالد، ففي ذلك الوقت َفَتح وايل 

فأصبحتا ضمن أرض الدولة اإلسالمية، واستسلم ملكا  هـ(211) من بالد الديلم والشريز

وأما الثاين فقد ُأرِس يف  ،املأمون، فأما األول فُأرسل إىل وأبو ليىل قارنبن  الديلم مازيار

، وقد مدحه طربستانعن جبال  رشوينبن  شهريار هخرداذببن  عبد اهللاملعركة، كذلك أنزل 

 بقوله: الشاعر سالم اخلارس

 بمن أدال لنا من ملك رشوين  والصني إنا لنأمل فتح الروم

 (2)ونغري موه امع األمانة رأيا   إن لهعبد اهلل فاشدد يديك ب

يف النفوذ اإلسالمي،  دخول بالد النوبة املأمونومن الفتوحات التي جرت يف عهد 

وكانت بالد النوبة قد تأخر فتحها وواجه صعوبات كثرية لطبيعة أهلها ومناخها، وكثريا ما 

األمر بينهم وبني املسلمني عىل  استقرَّ ؛ حتى مرصوأقلقت الوالة يف  نشبت معارك أزعجت

ا مع عدد من الرقيق مقابل بضائع من القمح أن ُيعطوا حوايل أربعامئة رأس من املاشية سنوي  

واخلل والثياب والفرش أو قيمة ذلك من األموال، وهو هبذا عهد صداقة واتفاق ال إذعان، 

، وفيام يبدو أن اضطراب أمر (3)ض لتغريات قليلةيتعرَّ  املهديا االتفاق حتى عهد وظل هذ

                                                 
 .11/313ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .5/132، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 5/135الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .1/251البالذري: فتوح البلدان  (3)
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ع البجاة  مرصوما صاحبها من اضطرابات كثرية يف  واملأمون األمنياخلالفة يف حرب  قد َشجَّ

تعدي عىل بالد املسلمني، يف هذه املناطق عىل نقض االتفاق بل وال -وهم أهل هذه البالد-

، فقاتلهم، وانتهى القتال إىل اتفاق املأمونوقد زادت هذه التعديات واملشكالت يف أيام 

 دخلت بموجبه هذه املناطق يف عهد الدولة اإلسالمية، وقد نص االتفاق عىل:

 (2)وباضع (1)لكبني ده إىل البالد التي متتد   أن تكون بالد البجاة من حدود أسوان -1

 ا عىل البجاة.ملكا  عبد العزيزبن  ا للخليفة، وأن يكون كنونملكا 

أن يؤدي ملك البجاة كل عام اخلراج عىل ما كان عليه أسالفه، مائة من اإلبل  -2

 .هنا بالد قليلة وفقرية(وثالثامئة دينار )ويبدو من أرقام هذه اجلزية أ

 .ا عىل أهلهأن حيرتم البجاة اإلسالم، وأال يذكروه بسوء، وال ُيعينوا أحدا  -3

 .ا من املسلمني من الدخول يف بالدهم والتجارة فيها برا وبحراأال يمنعوا أحدا  -1

ن املدن ا وال يدخلوجمتازين أو جتارا فال ُيظهرون سالحا  مرصإذا نزل البجاة صعيد  -5

 .(3)والقرى بحال

 املأمونأي قبل وفاة  هـ(215خني تأخر حركة الفتوحات وبدايتها يف )يفرس بعض املؤرِ 

رأى ما آل إليه  املأمونا، بأن بأحد عرش عاما  بغدادبثالث سنوات فحسب، وبعد استقراره يف 

ية ركنوا إليها فرتكوا القتال وضعف عندهم روح اجلهاد، ثم ما أصاهبم من من رفاه العرب

 .(4)الفرقة التي مزقتهم وشجعت روح التمرد ال سيام يف املراكز البعيدة

 األتراك اجلنود

، إىل جانب تنامي كمثل الذي أصاب الفرس َمَثل التمزق والفرقة التي أصابت العرب

قوة الشعوبية الفارسية التي تطمح إىل إعادة ملك الفرس وأجمادهم، مما جعل االعتامد عىل 

االعنارص الفارسية يف القتال أمرا ال ُيْطَمأن  إليه   إسحاقوعرب أخيه إيب  املأمون، فبدأ متاما

                                                 
 .دهلك: جزيرة يف البحر األمحر قريبة من اليمن (1)

 باضع: جزيرة أخرى تابعة للحبشة. (2)

، وقد ذكر املقريزي نص االتفاق وهو طويل ففضلنا أن نضع هذا االختصار املذكور 362، 1/361املقريزي: املواعظ واالعتبار  (3)

 ، وهو اختصار القى قبوال عاما من املؤرخني والباحثني فنقلوه يف كتبهم.2/163للدكتور حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإلسالم 

 .5/211اإلسالمي حممود شاكر: موسوعة التاريخ  (4)
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اجلند من العنارص الرتكية التي ما زالت حتتفظ بالقوة والبداوة والشجاعة ( يف ضم املعتصم)

، ومل َتْفُش فيهم أفكار متمردة كالشعوبية أو (1)ومل تصبها فرقة كالتي أصابت العرب والفرس

اأو اخلارجية، تلك األفكار التي جعلت  العلوية من اجلند وأمرائهم يشاركون يف  كثريا

 !املهديبن  وإبراهيمنقالب عىل اخللفاء كاألمني اال

الساماين،  أسدبن  نوححيث  اخلشكي إىل سمرقند جعفريرسل مبعوثه  املعتصمفكان 

الذي يمثل عصب جيش اخلالفة، وكان هذا  ؛لعنرص القوي اجلديدليكونوا ا ليشرتي األتراك

 املعتصموقد بلغ عدد األتراك مع  املأمونحتى مات  ؛ا يف عملية دورية مستمرةيتكرر سنوي  

، وقد ُرِصَدت ميزانية كبرية هلذه العملية إذ كان الواحد منهم ُيشرتى (2)نحو ثالثة آالف

 .(3)ة ألف أو مائتي ألفا بامئأحيانا 

 العلمية النهضة

جال، وله اخرتاعات» املأمونكان  من عظامء اخللفاء، ومن عقالء الر 
كثرية يف مملكته،  (4)

ل كتبها وأمر بنقلها إىل ال ل من فحص منهم عن علوم احلكمة، وحص  ة عربيَّ منها: أن ه هو أو 

ب أهل احلكمةإقليدسوشهرها، وحل   ، (5)«، ونظر يف علوم األوائل، وتكل م يف الط ب  وقر 

، وقد كان أخذ من مجيع العلوم بقسط، ورضب ةيف العلم واحلكم العباسنجم ولد » وكان

 .(6)«فيها بسهم

ئة نوع من الطعام فأخذ ومن بديع ما ُيروى يف هذا أنه جلس مرة يف وليمة هبا ثالثام

فليأكل من هذا، ومن  (7)كان منكم صاحب صفراء نْ هذا نافع لكذا ضار من كذا، فمَ » يقول:

                                                 
 .5/211، وحممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي 391ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .55اليعقويب: البلدان ص (2)

 .6/112املطهر املقديس: البدء والتاريخ  (3)

 اخرتاعات: املقصود هبا هنا سوابق أو ابتكارات يف السياسة واإلدارة. (4)

 .211داب السلطانية صابن الطقطقي: الفخري يف اآل (5)

 .111الدينوري: األخبار الطوال ص (6)

كان القدماء يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب يف اجلسم أحد العنارص األربعة وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم ومن ثم كانوا  (7)

ء النفس فيوافقون القدماء عىل أن يقولون بأربعة أمزجة هي الدموي والصفراوي والسوداوي والبلغمي أما املحدثون من علام

األمزجة ترجع إىل مؤثرات جثامنية ولكنهم خيالفون يف عدد األمزجة وأسامئها إذ يعتدون باإلفرازات التي تفرزها الغدد الصم 

 .2/566كالغدة الدرقية والغدة الكلوية وجيعلوهنا املؤثرات األساسية يف تكوين املزاج. املعجم الوسيط 



 العباســيون األقوياء   

 

534 

غلبت عليه السوداء فال يعرض هلذا، ومن أحب الزيادة يف حلمه فليأكل من هذا، ومن قصده 

األنامطي(: فواهلل إن تلك  جعفربن  حممدقلة الغذاء فليقترص عىل هذا. قال )الراوي الفقيه 

: يا أمري املؤمنني، إن خضنا أكثمبن  حييىرفعت املوائد. فقال له ؛ حتى حاله من كل لون يقدم

قه يف حسابه، أو يف الف (2)يف معرفته، أو يف النجوم كنت هرمس (1)جالينوسيف الطب كنت 

يف علمه، أو يف السخاء فأنت حاتم طيء يف جوده، أو صدق   أيب طالببن  عيلكنت 

يف إيثاره عىل نفسه.  (3)مامةبن  يف صدق هلجته، أو الكرم، فأنت كعب أبو ذراحلديث فأنت 

، إن اإلنسان إنام فضل عىل غريه من اهلوام بفعله وعقله حممد، وقال: يا أبا املأمونَفرُسَّ بذلك 

 .(4)«ومتييزه، ولوال ذلك مل يكن حلم أطيب من حلم وال دم أطيب من دم

 .(5)وكان فصيحا رسيع البدهية حارض اجلواب وله يف هذا مواقف بديعة

، فأقبل عىل طلب العلم يف مواضعه وداخل ملوك املنصورما بدأ به جده  املأمونهلذا متم 

خُمتار العلوم القديمة املخزونة » ، وسأهلم صلتهم بام لدهيم من كتب الفلسفة وغريها منالروم

وأهل جلنة من املرشفني عىل بيت احلكمة  املأمونوحني وافق ملك الروم كلف  ،«ببلد الروم

من هذه الكنوز، ثم اختار مهرة الرتامجة وكلفهم إحكام ترمجتها،  املفيدبالذهاب وختري  العلم

 .(6)فرتمجت له عىل غاية ما أمكن، ثم حرض الناس عىل قراءهتا ورغبهم يف تعليمها

القديمة، بل إن الدولة  هي املصدر الوحيد للكتب والعلوم ومل تكن بالد الروم

ا سائر املدن القديمة التي بقي فيها تراث اليونانيني اإلسالمية يف ذلك الوقت كانت حتكم فعلي  

، كام أن الدولة اإلسالمية كان حتت يدها بالفعل كل الرتاث الفاريس، وقد ومرص الشاميف 

 حيث تراث علمي وحضاري آخر زاخر! والصني اهلندشملت السفارات 

حتى أصبح مؤسسة علمية من الطراز املمتاز  املأمونيف عهد « بيت احلكمة» وهلذا تطور

                                                 
 الطبيب اليوناين األشهر بعد أبقراط، وصاحب املؤلفات الطبية الشهرية. جالينوس: (1)

 هرمس: فلكي مشهور ورأس يف علم التنجيم. (2)

 بن مامة: جاهيل يرضب به املثل يف اإليثار وحسن اجلوار. كعب (3)

 .16، 15بن بكار: األخبار املوفقيات ص الزبري (4)

 .195، 5/193الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .236، 235، وابن العربي: تاريخ خمترص الدول ص311ابن النديم: الفهرست ص (6)
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بيت » مهها ترقية البحث والدرس والتجرد للدراسات العليا، ويمكننا القول أن هذه املؤسسة

ة؛ فيها أماكن مأكاديمية باملعنى العلمي الدقيق للكل املأمونقد أصبحت زمن « مةاحلك

للدرس وأماكن خلزن الكتب، وأماكن لنقلها، وأماكن للتأليف، إىل جانب املرصد الفلكي 

 .(1)الذي مارسته

ودامت أعامل الرتمجة املخصبة املثمرة، مائة ومخسني عاما فيام بعد، ويف هذه الفرتة عكف 

رتمجون عىل نقل أمهات الكتب من الرسيانية، واليونانية، والفهلوية، والسنسكريتية. وكان امل

، قاإسحبن  حنني املقيمني يف بيت احلكمة طبيب نسطوري هو نيعىل رأس أولئك املرتمج

 جالينوسية مائة رسالة من رسائل إىل اللغة الرسيان-كام يقول هو نفسه-وقد ترجم وحده

اومدرسته ا وثالثني رسالة أخرى. وبفضل ترمجته هذه نجت  لعلمية، وإىل اللغة العربية تسعا

عن تلك الرسائل السالفة الذكر  الا فض حننيمن الفناء. وترجم  جالينوسبعض مؤلفات 

، وكتب اجلمهورية، وطياموس، ألرسطوكتب املقوالت والطبيعة، واألخالق الكربى 

والقوانني ألفالطون؛ وعهد أبقراط، وكتاب األقرباذين لديوسقريدس، وكتاب األربعة 

 تأن يفلس بي املأمون، وترجم العهد القديم من الرتمجة السبعينية اليونانية. وكاد لبطليموس

بن  قا، وكان ابن إسحمثل وزن الكتب التي ترمجها ذهبااعىل عملِه هذا ي حننيكافأ املال حني 

كتب  أرسطويساعد أباه يف أعامل الرتمجة، ونقل هو إىل اللغة العربية من كتب  حنني

 كندراإلسامليتافيزيقا، والنفس، ويف توالد احليوانات وفسادها كام نقل إليها رشوح 

 املأموناألفرودييس، وهو كتاب له أثر كبري يف الفلسفة اإلسالمية. وبعد مائة عام من حركة 

كانت معظم الكتب اليونانية القديمة يف علوم الرياضة، والفلك، والطب قد ترمجت إىل اللغة 

يف الفلك،  طليموسبالعربية. وعن طريق الرتمجة العربية أطلق اسم املجسطي عىل كتاب 

من املخروطات  3، 6، 5وبفضل الرتمجة العربية دون غريها بقيت للعامل املقوالت 

ألبولونيوس الربجاوي وكتاب احِلَيل هلريو اإلسكندري وكتاب اخلصائص اآللية للهواء 

 .(2)والغازات لفيلون البيزنطي

 إسحاقبن  نيحنوكان راتب املرتجم من أعىل الرواتب يف وظائف الدولة، فكان 

                                                 
 .29د. خرض أمحد عطا اهلل: بيت احلكمة يف عرص العباسيني ص (1)

 وما بعدها. 13/135ول ديورانت: قصة احلضارة  (2)
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وجمموعته حيصلون عىل مخسامئة دينار يف الشهر، هذا بخالف ما يعطيه عقب كل ترمجة، وهي 

 املأمون! وال ريب أن هذه مبالغة ولكنها تعبري عن حفاوة (1)مكافأة هائلة: وزن الكتاب ذهبا

 مجني!بعمل املرت

ونرصاين وهيودي، بل كان  مسلمال فرق بني  زاخرة بأهل العلم املأمونوكانت حاشية 

يستفيد منه  املأمونيف حاشيته من يدعي النبوة ممن لديه علم بالفلك والنجوم، ومل يزل 

ف عن احِلَيل العلمية التي صنع هبا واعرتف وتاب من دعوى النبوة وكشأقرَّ  ويراجعه حتى

 . (2)ما ظهر للناس كأنه معجزات

مجاعة من الفلكيني لريصدوا األجرام الساموية ويسجلوا نتيجة هذه  املأمونواستخدم 

ختذوا كرية الشمس. واالفلكي، ويدرسوا كلف  بطليموساألرصاد، وليحققوا كشوف 

ا بدءوا منه بقياس الدرجة األرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر  األرض أساسا

 الا وسنجار يف وقت واحد. وتوصلوا من هذا الرصد إىل تقدير الدرجة بستة ومخسني مي

بنصف ميل عىل تقديرنا يف الوقت احلارض ومن هذه النتائج  يزيدوهو تقدير  وثلثي ميل

ا ام يقرب من عرشين ألف ميل. ومل يكن هؤالء الفلكيون يقبلون شيئا قدروا حميط األرض ب

إال بعد أن تثبته اخلربة والتجارب العلمية، وكانوا يسريون يف بحوثهم عىل قواعد علمية 

اخالصة، وكتب أحدهم وهو  وغريب  أورباتعتمد عليه  الفرغاين كتاباا يف الفلك ظل مرجعا

ا الذي ظلَّ  البتاينة عام. وأوسع منه شهرة آسية سبعامئ ا وأربعني عاما يقوم بأرصاد  واحدا

« املعامالت» مداها. وقد وصل هبذه األرصاد إىل كثري من ساعاتِ فلكية اشتهرت بدقتها و

 .(3)الفلكية متتاز بقرهبا العجيب من تقديرات هذه األيام

ذي نظر وفكر ورأي أن يقول بام يعتقد، مهام كان خطر هذا عىل  لكِل  أمونامللقد أتاح 

الدولة ذاهتا، وهذه عادة الدول يف مراحل استقرارها بعكس مراحل تأسيسها ال سيام إن كان 

 عىل رأسها حاكم يقدر الفكر، فكيف باملأمون وهو واحد من علامء عرصه!

                                                 
 .2/253عالم ، والزركيل: األ31، والقفطي: إخبار العلامء ص2/133ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء  (1)

 وما بعدها. 236ابن العربي: تاريخ خمترص الدول ص (2)

 .13/152ول ديورانت: قصة احلضارة  (3)
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وَمـْن  إذا حرضـ الفقهـاء» بقولـه: جملـس منـاظرات يصـفه املسـعودي للمـأمونوقد كان 

يناظره من سائر أهـل املقـاالت ُأدخلـوا حجـرة مفروشـة، وقيـل هلـم: انزعـوا أخفـافكم، ثـم 

ه ضـيق أحرضت املوائد، وقيل هلم: أصيبوا من الطعام والرشاب وَجددوا الوضو ء، ومن ُخف 

فلينزعه، ومن ثقلت عليه َقَلنْسوته فليضعها، فـإذا فرغـوا أتـوا باملجـامر فبخـروا وطيبـوا، ثـم 

 خرجــوا فاســتدناهم حتــى يــدنوا منــه، وينــاظرهم أحســن منــاظرة، وأْنَصــَفَها وأبعــَدَها مــن 

ــد ا ــُب املوائ ــم ُتنَْص ــزول الشــمس، ث ــذلك إىل أن ت ــون ك ــال يزال ــاظرة املتجــربين، ف ــة من  لثاني

هم يف رو، وكان يفيض عليهم باألموال ويتفقدهم إذا غابوا عنه ويزُ (1)«فيطعمون وينرصفون

 .(2)بيوهتم

وجملس املناظرة هذا جيمع من لو صحت مذاهبهم وأفكارهم لذهبت برشعية اخلالفة 

 !للعباسيني

 ومن أبرز آثار هذه املناظرات:

ن إجيابيتها ثراء العلوم الدينية من خالل احلوار واملناظرة خاصة يف اجلانب ( كان م1

ةالفقهي الذي يتعلق باألحكام العملية فكانت ثروة   ...لأُلمَّ

( نشوء علم الكالم يف حد ذاته إلثبات العقائد بالعقل واملنطق كان مناسباا ملخاطبة 2

، الذين يتحاجون هبذه الطرق، فمخاطبتهم الداخلني يف اإلسالم من الفرس

 الشك يف ذلك. رمؤثِ بطريقتهم يشء 

( ولكن اعتامد العقل وحده يف إثبات العقائد يؤدي إىل انحراف، ألن العقل حمدود 3

والعقائد تتعرض للغيبيات، واحلجة فيها للنص الصحيح من القرآن أو السنة.. 

ةق وأدت إىل تفرق بعض أجزاء فحدث انحراف يف مسائل كثرية متذهب هبا فر  . األُمَّ

يف تعليله حماولة توحيد القوم عىل رأي واحد  (3)وجهة نظر تبدو صائبة للمأمون( كان 1

                                                 
 .الرشكة العاملية للكتاب( 2)ط 119املسعودي: مروج الذهب ص (1)

 .2/339ابن ظافر األزدي: أخبار الدول املنقطعة  (2)

ا عدة هو رضب من املستحيل، وهو خمالف لسنن واحلقيقة أهنا ليست صائبة ألن توحيد اآلراء يف ا (3) ألمور الفرعية، وفيام حيتمل وجوها

اهلل وقد كان أكابر العلامء ال يمتعضون من اخلالف يف الفروع، وال يرون محل األمة عىل رأى واحد، بل كانوا يقولون: من مل يعرف 

سألة ووجهة نظر أصحاهبا مل يكن واسع األفق أو الفقه )مؤلفو اخلالف مل يشم رائحة الفقه. أي من مل يعرف اآلراء املتعددة يف امل

 .املوسوعة امليرسة(
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فيام اختلف فيه من املسائل، وقد كرب اخلالف يف مسألة من أهون املسائل وأيرسها 

ا لنحلة أو سبباا لرياسة  تنإن أصغر املسائل متى كا»ولكنه كان يقول:  الا ح أساسا

 ؛الا ن اخلالف الشديد ال جيد إليه سبيإأما أعضل األمور ف ؛ن اخلالف يعظم بسببهإف

ا لنحلة أو سبباا لرياسة  .(1)«إذا مل يكن أساسا

ةأن مثل هذه السياسة كانت بداية ضعف  ابن تيميةويرى  اإلسالمية، يقول: ويف  األُمَّ

ظهر اخلرمية ونحوهم من املنافقني وعرب من كتب األوائل املجلوبة  املأمون العباسولة أيب د

ونحوهم  اهلندما انترش بسببه مقاالت الصابئني وراسل ملوك املرشكني من  من بالد الروم

ر ما ظهر من الكفر والنفاق يف املسلمني وقوي ما قوي حتى صار بينه وبينهم مودة. فلام ظه

 والرافضة ؛ كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيالء اجلهميةمن حال املرشكني وأهل الكتاب

نوع رأي حيسبه وغريهم من أهل الضالل وتقريب الصابئة ونحوهم من املتفلسفة. وذلك ب

 .(2)«وإنام هو جهل وظلم ،الا وعد الا صاحبه عق

والتعرض لألفكار املختلفة دون عدة وافية من العلم بالكتاب والسنة يوقع صاحبه يف 

 بقوله: ابن كثريكام وصفه  املأمونالتشوش ويزل به يف بعض األخطاء، وقد كان هذا مثال 

 .(3)«كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة»

 الطاهرية الدولة

يف مناطق األطراف، بحيث ُيسند األمر إىل من  الرشيدتطبيقات سياسة  ىوهي إحد

يستطيع إدارة هذه البالد عىل طريقة احلكم الذايت املنضوي حتت راية اخلالفة كام هو احلال يف 

 من قبل. املغربيف دولة األغالبة 

فصاروا من مواليها عىل نظام  والطاهريون أرسة فارسية أسلمت والتحقت بقبيلة خزاعة

ثني حياولون التشكيك يف املحدِ  إيرانخي الوالء السائد يف ذلك العرص، ولكن بعض مؤرِ 

إثبات نسب الطاهريني  وأفغانستان إيرانخي حاول كل من مؤرِ  والء الطاهريني خلزاعة، بل

يعملون جهدهم يف إثبات نسب  إيران خوعات القومية احلديثة، فراح مؤرِ عىل أساس النز

                                                 
 وما بعدها. 1/233جمموعة: املوسوعة امليرسة يف التاريخ اإلسالمي  (1)

 .1/21ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (2)

 .11/311ابن كثري: البداية والنهاية  (3)
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يف إثبات نسب الطاهريني نفسه اجلهد  أفغانستان خولطاهريني اإليراين وبادهلم مؤرِ ا

 .(1)األفغاين

وما  وخراسان العراقوالية  احلسنيبن  املأموُن طاهرَ  الدولة الطاهرية منذ أن وىلَّ بدأ وت

ذي » من قدر طاهر ومنزلته، وتلقب طاهر بـ املأمون، وقد رفع هـ(215واالها إىل الرشق )

بن  عيسىبن  عيلشجاعته، وكان طاهر معروفا بمعارضته لسياسة الوايل السابق ل« اليمينني

، وبدأ صعود نجمه حني طربستانن هذا األخري نفاه إىل مدينة سارية يف إ؛ حتى ماهان

بن  طاهربينام كان  األمنييف صف  عيسىبن  عيلن فكا واملأمون األمنياشتعلت األزمة بني 

وقتله فصفت  األمنيحتى النرص عىل  املأمون، ثم قاد طاهر جيوش املأمونيف صف  احلسني

 .خراسانإىل  والياا ، ثم آل به األمر أن عادللمأموناخلالفة 

هي التي دفعته إلسناد حكم  بغدادإىل  املأمونوأغلب الظن أن حالة املرشق بعد عودة 

وكان  ،عبادبن  هو غسان هـ(215) خراسانفقد كان وايل  احلسني،بن  طاهرإىل  خراسان

ال يثق فيه، فأحس غسان هبذا فاضطرب أمره  املأمون، وكان سهلبن  عىل صلة قرابة بالفضل

وظهرت منه بوادر الشقاق، وإضافة إىل هذا فقد اشتعلت حركات مترد يف أرض املرشق، 

 الكواكبي العلوي سنياحل، وحركة أذربيجانيف  هـ(211اخلطرية ) وأوهلا حركة بابك اخلرمي

 عبد الرمحنواسمه -، وشبه حركة مترد تلوح يف األفق حيث قام أحدهم يف قزوين هـ(212)

، وقد وافق هذا هـ(215) نخراسادون إذن وايل  بجمع اجلموع لقتال اخلوارج -املطوعي

 .(2)ذلك الوقت بغدادالذي كان يتوىل الرشطة يف  احلسنيبن  طاهررغبة لدى 

 احلسني،بن  طاهرا ممن حيبهم أهلها كواحدا  خراسانأن يضع يف إىل ا مضطر   املأمونكان 

ني وحركات التمرد جتعله يتخوف من قرار كهذا قد يكون ية مع الفارسلكن خربته السابق

عىل  والياا طاهربن  ابنه عبد اهللجعل  -اهلذا حتديدا -ه ، فلعلَّ بخراسانبذرة الستقالل طاهر 

، وهو ما يفرسه بعض بغدادنائب  إبراهيمبن  إسحاقيف الغرب، وجعل ابن عمه  الرقة

، فيام يشبه أن يكون الطاهري الذي يف بخراسانخني بأنه ضامنة لعدم انشقاق الطاهريني املؤرِ 

                                                 
. وهو ينقل عن مؤرخي إيران سعيد نفييس ونيساري وعن املؤرخ 33رشق اإلسالمي صد. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية وامل (1)

 األفغاين أمني اهلل أحدي زاده.

 .5/153، والطربي: تاريخ الطربي 3/153اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)
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 .(1)خراسانرهينة للطاهري يف  بغداد

 امة والعدل وحسن السياسة، وكان مشهورا عن شجاعته، باحلك الا ، فضُعِرف طاهر

اَوقَّع » بالكرم والسخاء ت له ، واستقرَّ (2)«بِِصالٍت ُأْحِصَيت ألف ألف وسبعامئة ألف يوما

وهو عىل مشارف  هـ(213مجادى اآلخرة من  25فجأة ) يِفَ وُ تُ ، غري أنه ما لبث أن خراسان

كوك كثرية حول هذه الوفاة املفاجئة، فمام قيل فيها: أن ، وقد أثريت ش(3)اخلمسني من عمره

النفسه وولده، وأنه خطب  خراسانكان قد عزم عىل االستقالل بأمر  احلسنيبن  طاهر  يوما

، واختلفت الروايات التي تفرس هذه الوفاة وهل هي وفاة (4)يف خطبته للمأمونفلم َيْدُع 

، وهل كان استقالل طاهر بسبب سوء (6)املأمونأم اغتيال من ِقَبل  (5)طبيعية من أثر احلمى

كام يرى البعض أم أنه مل يكن ثمة استقالل أصال كام يشكك  املأمونالعالقات بينه وبني 

 .(7)البعض اآلخر وينفون هذه التهمة عن طاهر

قد غضب عليه قتله  املأمونْلُمه أن هو عِ  تذكر بعض الروايات أن سبب استقالل طاهر

، فلهذا عزم عىل (8)وأنه لن ينساها لطاهر وسيأيت يوم يوفيه جزاءه األمنيوإهانته ألخيه 

ا كان قد أمر خادما من خدام طاهر بمراقبته جيدا  املأمون، غري أن املأموناالستقالل وخلع 

ه، فلام مل خيطب طاهر فإن رأى منه بواد فعل اخلادم ما ُأِمر به، فلام  للمأمونر االستقالل فلَيُسمَّ

 .(9)قال: لليدين وللفم احلمد هلل الذي قدمه وأخرنا املأمونبلغ موته 

وضع خادما ملثل  املأمونوهذه الرواية تفرس االغتيال بأفضل مما تفرس السبب، فال غرابة أن 

 موسىبن  وعيل سهلبن  حوال، ال سيام وهو الذي ُتثار حوله الشكوك يف قتل الفضلهذه األ

وجود الكثري من الروايات األخرى التي تقطع بأن  تفسريها للسبب متهافت يف ظِل أنَّ  إالَّ  ،الرضا

                                                 
 .111د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (1)

 .11/165، وابن اجلوزي: املنتظم 9/353غداد اخلطيب البغدادي: تاريخ ب (2)

 .2/521ابن خلكان: وفيات األعيان  (3)

كان من التقاليد املعروفة طوال التاريخ اإلسالمي أن ُيدعى للخليفة عىل املنابر يف يوم اجلمعة وغريه بالتوفيق والسداد والبطانة  (4)

 ء، فكان خلع اخلليفة وإعالن التمرد أو االستقالل يتم برتك الدعاء.الصاحلة وما إىل ذلك، ثم صار هذا الدعاء عالمة عىل الوال

 .2/521، وابن خلكان: وفيات األعيان 11/163، وابن اجلوزي: املنتظم 5/162الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .155، 3/151اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (6)

 .113فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرشق اإلسالمي ص (7)

 .5/153الطربي: تاريخ الطربي ، و22ابن طيفور: كتاب بغداد ص (8)

 .522، 2/521، وابن خلكان: وفيات األعيان 5/163الطربي: تاريخ الطربي  (9)
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مل يستجب ملحاوالت  املأمون، وأن املأمونإال عن رغبة من  األمنيمل يقتل  احلسنيبن  طاهر

 ، بل ثمة رواية عند ابن طيفور حاول إثارته عىل طاهر هبذا السببسهل من قبل حني بن  الفضل

بدمه يوم أما إنه أول من يؤخذ » ترصح بقول املأمون لطاهر بن احلسني: -املؤرخ العراقي املتقدم–

القيامة ثالثة، لسُت أنا وال أنَت رابعهم وال خامسهم وهم: الفضل بن الربيع، وبكر بن املعتمر، 

 .(1)«والسندي بن شاهك، هم واهلل ثأر أخي وعندهم دمه

فجأة ومل ُيمتَّع بعد بمقعد السلطان بعد حياة حافلة  احلسنيبن  طاهرعىل كل حال مات 

باحلروب والبطوالت ومكافحة التمردات، وذهب إىل ربه، فلئن كان أراد البطولة واخللود وِذْكَر 

 التاريخ يف الدنيا فلقد حصل عليه، وإن كان أراد هبذا اآلخرة فإن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال.

اإلدارة والسياسة تعد من بدائع ما يف بنه عبد اهلل وصية ال احلسنيبن  طاهروقد كانت ل

لقد استقبلها الناس باحلفاوة والدراسة والكتابة، وملا بلغت ؛ حتى (2)ُكتِب يف هذا املجال

من أمر الدين والدنيا والتدبري والرأي  شيئاا ما أبقى أبو الطيب» هذه الوصية قال: املأمون

إصالح امللك والرعية وحفظ البيضة وطاعة اخللفاء وتقويم اخلالفة إال وقد والسياسة و

 .(3)وأمر بأن تعمم هذه الرسالة إىل مجيع والته ليعملوا بام فيها ،«أحكمه وأوىص به

، وورد طاهربن  طلحةإىل ابنه  خراسانبوالية  املأمونعهد  احلسنيبن  طاهروبعد وفاة 

فبعث إليها عبُد اهلل أخاه  واجلزيرة الشامعىل  واليااالذي كان  طاهربن  عبد اهللأنه عهد هبا إىل 

 بغدادا عىل مصعب نائبا بن  إبراهيمبن  سحاقإ، وظل ابن عم أبيه خراساننائبا له عىل  طلحة

 .(4)خراسانلوايل  -ارسمي  -وتابعا 

ا هـ(213) املأمون ، حيث وىلباليمن استقلت الدولة الزياديةنفسه ويف السياق   حممدا

اجلغرافية من حيث البعد عن حوارض اخلالفة ووعورهتا  اليمن، ولظروف بالد هتامة الزيادي

! حتى اا، وظلت ثالثة قرون ونصفا هي أطول الدول عمرا  اليمنكانت الدولة الزيادية يف 

 .(5)هـ(355زالت )

                                                 
 .22ابن طيفور: كتاب بغداد ص (1)

 وألمهية هذه الرسالة فقد آثرنا أن نضعها يف امللحقات يف هناية هذا الكتاب. (2)

 .5/161الطربي الطربي: تاريخ  (3)

 .163، 5/161، والطربي: تاريخ الطربي 3/155اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 .31تاج الدين اليامين: هبجة الزمن يف تاريخ اليمن ص (5)
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لحظ بذرة دولة أخرى مل يكتمل استقرارها عىل نحو ما كان لألغالبة والطاهريني، كام ن

 ةواحد السندعىل  والياا حاتم املهلبيبن  يزيدبن  ، فلقد ظل داودالسندوهم املهالبة يف 

لفرتة بسيطة  حاتمبن  واليتها عمه روح وقد كان سبقه يف هـ(215 - 151وعرشين سنة )

مقابل مليون درهم  داودبن  ابنه برش املأمون، ثم وىل (1)هـ(161 - 161وهي سنة واحدة )

، فبعد سنوات من ، لكن والء املهالبة مل يكن كوالء األغالبة والطاهريني(2)هـ(215ا )سنوي  

فهزمه  السندعىل  والياا صالحبن  حاجب املأمونداود فأرسل بن  واليته بدا التمرد من برش

عىل  املأمون، فوىلَّ هـ(213) املأمون، ثم منع اخلراج ومل حيمله إىل هـ(211داود )بن  برش

نه وعفا عنه، وأصلح  هـ(216، فخرج لواليته فاستأمنه برش )(3)عبادبن  غسان السند فأمَّ

 .(4)عليها والياا الربمكي موسىبن  وترك عمران السندغسان حال 

 القرآن خلق فتنة

مل تزل لدخول الفلسفة واملنطق يف الفكر اإلسالمي قصة طويلة، نجم عنها آثار بعيدة 

ة يف السجال الفكري اإلسالمي حتى اللحظة احلالية وال يبدو أن هذا األثر سيزول وال رمؤثِ 

أن يتصدى لألمر  -كام هي العادة يف كل احتكاك حضاري-حتى عىل املدى البعيد، واآلفة 

من مل يكن من أهله ومل يستعد له، وهذا االستعداد أو األهلية منطقة ضبابية رمادية تزيد 

 طموح إغراء وتزيد اخلائف رعبا!ال

من العقول من مل يترشب القرآن والسنة واألصول ثم هو يقدم عىل اخلوض يف األفكار 

األخرى بال تردد، وهو يثق يف قدرة عقله عىل خوض الغامر، فثمة من هيلك وثمة من يوشك 

وثمة من خيوض  عىل اهلالك وثمة من يعود موقنا أنه قد فاته استكامل العدة من علوم الرشع،

الغامر وينتهي به احلال إىل حيث بدأ الرشع، فيجد نفسه بعد اجلهد اجلهيد تلميذا يف رحاب 

الكتاب والسنة ال يرجو من الدنيا إال إيامن العجائز والبسطاء حيث ال تعقيد وال متاهات وال 

ه مضايق ألفاظ وعبارات ومفاهيم. وثمة من استكمل العدة فخاض الغامر فكان فارس

 املغوار وقليل ما هم!

                                                 
 .116زمباور: معجم األنساب واألرسات احلاكمة ص (1)

 .5/151الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 . 5/139لطربي: تاريخ الطربي ، وا3/155اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (3)

 .5/153، والطربي: تاريخ الطربي 3/155اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)
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ومن املشكالت املرتتبة عىل قلة هذه النامذج افتتان الشباب والعقول بزخرف القول 

ومتاسك العرض والصياغة، ذلك أن العلامء الذين ال يفقهون مذاهب عرصهم وال فلسفاته 

ةوال تياراته الفكرية يضعون  هذا كفران كلها يف احلرج بجهلهم هذه األمور، فينبني عىل  األُمَّ

واملشايخ وهجرهتا إىل حيث القول املزخرف والعرض  العقول اجلرئية الذكية بانغالق الفقهاء

 املتامسك لألفكار الباطلة.

ا عىل التفكري والنظر، ا، جريئا ا أملعي  شجاع العقل واسع األفق ذكي   الا كان رج واملأمون

 ه يف استكامل العدة من القرآن والسنة، ولذا صدرت عنه أكثر من بدعة. وكانت مشكلت

بالقول بخلق القرآن، وبالقول بأن  هـ(212عىل الناس )ربيع األول  املأمونخرج 

 را:، وقال يف هذا شع(1)هو خري الناس بعد النبي عىل اإلطالق أيب طالببن  عيل

 أصـــبح دينـــي الـــذي أديـــن بـــه

 

 ولســـُت منـــه الغـــداة معتـــذرا 
ـــــي وال  ـــــد النب ـــــيل بع  حـــــب ع

 

 ا وال عمـــــراأشـــــتم صـــــديقا  

 ثـــم ابـــن عفـــان يف اجلنـــان مـــع 

 

 األبــرار ذاك القتيــل مصــطربا 

ــــــــــزبري وال   أال وال أشــــــــــتم ال

 

ـــدرا  ـــل غ ـــال قائ  طلحـــة إن ق

 وعـــــائش األم لســـــت أشـــــتمها 

 

 (2)مــن يفرتهيــا فــنحن منــه بــرا 

 
أو   معاويةبراءة الذمة ممن ترحم عىل  هـ(211قد أعلن من قبل هذا ) املأمونوكان 

، وكان قد عزم عىل هذا من قبل فردَّه عن ذلك وزيره الصالح (3)ذكره بخري أو ذكر فضائله

 .(4)أكثمبن  حييى

عىل الصحابة وقد  عيل  وفيه تفضيل  (5)وهذا املذهب ثاين مراتب الشيعة» :ابن كثريقال 

 وعمر أيب بكرأنه قال: ال أوتى بأحد فضلني عىل  أيب طالببن  عيلروينا عن أمري املؤمنني 

، فقد عمرثم  أبو بكرد النبي  إال جلدته جلد املفرتي، وتواتر عنه أنه قال: خري الناس بع

                                                 
 .5/135الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .33/253ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)

 .11/251الذهبي: سري أعالم النبالء ، و5/133الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .16وفقيات صبن بكار: األخبار امل الزبري (4)

 يعني باملرتبة األوىل: قوهلم بسب الصحابة. (5)
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 . (1)«أيب طالببن  عيلالصحابة كلهم حتى  املأمونخالف 

ا ثالث أمر أن ُيَكرِب الناس بعد الصلوت اخلمس جهرا  هـ(216رمضان من  11ثم يف )

 .(2)تكبريات

هذه بدعة أحدثها » الرد عىل ذلك بقوله: ابن كثريفأما التكبري بعد الصالة فقد أمجل 

بال مستند وال دليل وال معتمد فإن هذا مل يفعله قبله أحد، ولكن ثبت يف الصحيح  املأمون

س من حني ينرصف النا ملسو هيلع هللا ىلصأن رفع الصوت بالذكر كان عىل عهد رسول اهلل  ابن عباسعن 

وغريه. وقال ابن بطال:  ابن حزم)الصالة( املكتوبة. وقد استحب هذا طائفة من العلامء ك

أنه قال:  الشافعي: وقد روي عن النووياملذاهب األربعة وغريهم عىل عدم استحبابه. قال 

للجهر  ذكر بعد الصلوات مرشوع، فلام ُعلَِم ذلك مل يبَق إنام كان ذلك ليعلم الناس أن ال

ة اجلنازة ليعلم الناس أهنا أنه كان جيهر بالفاحتة يف صال ابن عباسمعنى. وهذا كام ُرِوَي عن 

؛ فإهنا بدعة حمدثة مل يعمل املأمونوهلذا نظائر، واهلل أعلم. وأما هذه البدعة التي أمر هبا  ،سنة

 .(3)«هبا أحد من السلف

ومن  عىل سائر الصحابة، وهي الفكرة التي نبتت عند الشيعة عيل  وأما مسألة تفضيل 

 يف املسألة إذ يقول:  ابن تيميةفأفضل وأمجع قول فيها عىل ما نعلم هو كالم   عيلغال يف 

وطائفة من  سفيان الثوري( نزاع فإن عثامنعىل  عيلقد حصل فيها )أي: مسألة تقديم »

 املدينةثم رجع عن ذلك سفيان وغريه. وبعض أهل  عثامنعىل  اعلي  : رجحوا الكوفةأهل 

ي إحدى الروايتني عن مالك؛ لكن الرواية األخرى عنه تقديم وه وعيل عثامنتوقف يف 

 حنبلبن  وأمحدوأصحابه  وأيب حنيفةكام هو مذهب سائر األئمة: كالشافعي  عيلعىل  عثامن

 عثامنعىل  اعلي  وأصحابه؛ وغري هؤالء من أئمة اإلسالم. حتى إن هؤالء تنازعوا فيمن يقدم 

 .أمحدة؟ عىل قولني مها روايتان عن هل يعد من أهل البدع

 فقد عثامنعىل  اعلي  : من قدم والدارقطني حنبلبن  وأمحد السختياين أيوبوقد قال 

روى عنه مالك  البرصةوإمام أهل  هذا إمام أهل السنة وأيوب. أزرى باملهاجرين واألنصار

                                                 
 .11/313ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .5/152الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .11/296ابن كثري: البداية والنهاية  (3)
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وروي أنه سئل عن الرواية عنه فقال: ما حدثتكم  العراقيف املوطأ؛ وكان ال يروي عن أهل 

مسجد رسول فقال: لقد رأيته قعد مقعدا يف  أبو حنيفةأفضل منه. وذكره  وأيوبعن أحد إال 

 ما ذكرته إال اقشعر جسمي.  اهلل

 ىَل عَ  ُل اِض فَ ا نُ نَّ كُ أنه قال:  ابن عمريحني وغريمها عن واحلجة هلذا ما أخرجاه يف الصح

 ملسو هيلع هللا ىلصويف بعض الطرق يبلغ ذلك النبي  .عثامنثم  عمرثم  أبو بكر :وُل قُ ا نَ نَّ كُ  ؛ اهللِ  ولِ ُس رَ  دِ هْ عَ 

 فال ينكره.

أن أمري املؤمنني  البخاريوغري  لبخارياا فقد ثبت بالنقل الصحيح يف صحيح وأيضا 

( عبيد اهلل)بن  وطلحة وعيل عثامنملا جعل اخلالفة شورى يف ستة أنفس:  اخلطاببن  عمر

ومل يدخل معهم  - عوفبن  وعبد الرمحن( قاص( وسعد )بن أيب و)بن العوام والزبري

وقال  - عمرقبيلة  -وهو أحد العرشة املشهود هلم باجلنة وكان من بني عدي  زيدبن  سعيد

ء ووىص أن يصيل صهيب بعد موته وليس له يف األمر يشعبد اهلل : حيرضكم ابنه عبد اهللعن 

: ما كان يل من هذا طلحةواجتمعوا عند املنرب. قال  عمر يِفَ وُ تُ  حتى يتفقوا عىل واحد. فلامَّ 

ما كان يل من  :. وقال سعدلعيل: ما كان يل من هذا األمر فهو الزبري. وقال لعثامناألمر فهو 

عبد ثالثة. فاجتمعوا فقال . فخرج ثالثة وبقي عوفبن  لعبد الرمحنهذا األمر فهو 

: أنا عبد الرمحن. فقال وعيل عثامن: خيرج منا واحد ويويل واحدا فسكت عوفبن  الرمحن

 عوفبن  عبد الرمحنعليه عهد اهلل وميثاقه أن يويل أفضلهام. ثم قام  :أخرج. وروي أنه قال

لتابعني هلم بإحسان ويشاور أمهات وا ثالثة أيام بلياليها: يشاور املهاجرين واألنصار

حتى  -وشهدوا موته  عمرحجوا مع  املدينةفإهنم كانوا يف  -املؤمنني؛ ويشاور أمراء األمصار 

: لعثامن: إن يل ثالثا ما اغتمضت بنوم. فلام كان اليوم الثالث قال عوفبن  عبد الرمحنقال 

لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم.  اعلي  عليك عهد اهلل وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت 

لتسمعن ولتطيعن؟  عثامن: عليك عهد اهلل وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت لعيلوقال 

وسائر  وعبد الرمحن عيلقال: نعم. فقال: إين رأيت الناس ال يعدلون بعثامن. فبايعه 

 ا. واختيار من غري رغبة أعطاهم إياها وال رهبة خوفهم هب ااملسلمني: بيعة رض

بن  وأمحد( )السختياين أيوب. فلهذا قال عيلعىل  عثامنوهذا إمجاع منهم عىل تقديم 

م  نْ مَ » :والدارقطني حنبل ه وإن مل فإن« فقد أزرى باملهاجرين واألنصار عثامنعىل  اعلي  قدَّ
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أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلني بفضله وإما ظاملني بتقديم املفضول من  عثامنيكن 

 غري ترجيح ديني. ومن نسبهم إىل اجلهل والظلم فقد أزرى هبم.

وأن أهل الضغن  عيللضغن كان يف نفس بعضهم عىل  عثامنولو زعم زاعم أهنم قدموا 

: فقد نسبهم إىل العجز عن القيام باحلق وله أهل األهواءكانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يق

وظهور أهل الباطل منهم عىل أهل احلق. هذا وهم يف أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا. فإنه حني 

 مثله كان اإلسالم من القوة والعز والظهور واالجتامع واالئتالف فيام مل يصريوا يف عمرمات 

أَعزَّ أهَل اإليامن وأَذلَّ أهَل الكفر والنفاق إىل حد بلغ يف القوة والظهور مبلغا  عمر. وكان قط  

ال خيفى عىل من له أدنى معرفة باألمور. فمن جعلهم يف مثل هذه احلال جاهلني أو ظاملني أو 

شهد اهلل به ة أخرجت للناس عىل خالف ما مَّ عاجزين عن احلق فقد أزرى هبم وجعل خري أُ 

 .(1)«هلم

.. وهي بدعة القول املأمونعىل أن هاتني البدعتني هتونان أمام البدعة األكرب يف عهد 

 بخلق القرآن.

ة واأللفاظ رمؤثِ وبحث الفكرة نفسها خارج عن نطاق كتب التاريخ، ألن التفاصيل 

يتعثر معها ودرجة من االنضباط  ذاهتا يف مباحث العقيدة حتتاج إىل رشوحات وتوضيحات

ل  بحقيقة األمر تستهدف إلقاء  ؛اإلجياز غري امُلِخل   وهلذا فالفقرات التالية هي رشح موجز خُمِ

 الضوء من بعيد عىل املوضوع ليسهل عىل قارئ التاريخ فهم احلدث التارخيي ال أكثر.

إلهلية، وهو أمر موضوع خلق القرآن هو فرع عن موضوع البحث يف اهلل ويف الصفات ا

ألن عقول البرش غري مهيأة لفهم ُكنه اإلله  ؛العقل دمجرَّ أوصانا اإلسالم برتك البحث فيه ب

من املستحيل عىل جهاز  -التقريب دجرَّ والتشبيه مل-الذي خلقهم إال يف ضوء الوحي، كام هو 

ايف الكمبيوتر الذي أكتب عليه هذه السطور أن يعرف صفايت وأفكاري ونواياي وأهد

كانت األجرأ عىل اقتحام  وأحالمي وأسلويب يف احلياة )وهلل املثل األعىل(.. لكن فرقة املعتزلة

العقل وإمهال النصوص املانعة من هذا، بل كانت األجرأ عىل  دمجرَّ هذا املجال والبحث فيه ب

املتعلقة بالدار اآلخرة  جتاوز النصوص ذاهتا، فوقعت يف رفض أو حتريف أو تأويل النصوص

                                                 
 وما بعدها. 1/125ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (1)
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 للعقل. إذ يروهنا خمالفة

وال تنفع النية الصاحلة يف تصويب العمل إذا كان خاطئا، فهم يف إطار تنزيه اهلل تعاىل عن 

ه بالبرش، وهلم يف هكل ما يشبه خلقه َنَفْوا عنه كل صفة يعتقدون أهنا تنزل باملقام اإلهلي فتشب

 متامااسك منطقيا إن كان يف حال البرش ولكنه متهافت منهار ومناقض للقرآن هذا كالم متام

ألهنم يستخدمون العقل البرشي واللغة البرشية واخلربة البرشية يف بحث ذات اهلل، وما هيمنا 

بمعنى أنه ُخلِق يف حلظة ما، وأنه « القرآن خملوق» اآلن يف هذا السياق هو أهنم قالوا بأن

قديام أزليا ألن القول بأنه قديم وأزيل يعني أن اهلل مل يكن واحدا يف وقت يستحيل أن يكون 

وهلذا فإن  ؛ني بالتايل أن اهلل مل يكن واحداويع« تعدد القدماء» من األوقات، ويعني بالتايل

القائل بأن القرآن قديم أزيل ينتقص من اهلل وال ُيِقر  بتوحيده، فهو بالتايل مشكوك يف إيامنه 

لكالم عن كالم اهلل إىل اأن ُيَقاَوم ألنه يمهد بفكره لإلرشاك باهلل! وكذا بالنسبة وينبغي 

املخصوص كالقرآن، وأنه يستحيل أن يصدر عن اهلل وال يكون خملوقا، ألهنم مل يتصوروا أن 

يوجد بعد أن مل يكن وال يكون خملوقا، وهذا بالقياس ألفعال املخلوقني التي تكون  شيئاا

 وقة!بالرضورة خمل

هذا الكالم اصطدم مبارشة بكثري من اآليات والنصوص الرصحية التي تقول بوضوح 

كنَِي اْستََجاَرَك َفَأِجْرهُ ﴿ :أن القرآن كالم اهلل، منها قوله تعاىل َع َحتَّى َيْسمَ  َوإِْن َأَحٌد ِمَن املرُْْشِ

والكالم بأن القرآن خملوق يعني أن  [115]األنعام:  ﴾اَل ُمبَِدَل لَِكلاَِمتِهِ ﴿، [6]التوبة:  ﴾اهللِ َكاَلَم 

ثم إن حماولة  ،فطرأ عليه التغري والتطور )وهذا كفر رصيح( ؛ ثم تكلماهلل مل يكن متكلاما 

ا الذي يرصح تصطدم بكل القرآن تقريبا  -ا لتعدد القدماءمنعا -نفي الصفات عن اهلل  املعتزلة

بأن اهلل سميع بصري عليم قدير... إلخ، والفهم الطبيعي الذي فهمه املسلمون ببساطة عرب كل 

وال يقت ي القول بتعدد  ،اتارخيهم أن هذه وجود صفات اهلل ال ينتقص من كونه واحدا 

ومل يتكلم به أحد من الصحابة  ،م إن كل هذا اللغط الفلسفي مل ُيثَر يف خري القرونالقدماء، ث

أو التابعني، وهو جمموعة استنتاجات عقلية حمضة، ثم هو يف جوهره يقيس اخلالق عىل 

املخلوق، بل هو يف احلقيقة خُيِْضع اخلالق ألحد خملوقاته وهو الزمن، إذ خيوض التفكري يف 

وهي أمور يسهل بحثها يف إطار املخلوقات « زلية واالستحداث واخللقالقدم واأل» مسائل

 اخلاضعة للزمن لكنه يستحيل إذا كان البحث متعلقا باإلله الذي خلق الزمن!
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هذا وغريه من املسائل املبنية عىل هذا القول أو السابقة عليه رأى املسلمون أن يف هذا  لكِل 

وال صحابته وهم خري القرون، وبرضب  ملسو هيلع هللا ىلص فيه النبي رضب للدين كله، باستحداث ما مل يتكلم

القرآن بعضه ببعض وتأويل آياته الرصحية لتؤدي ملعاٍن خطرية تنفي عن اهلل صفاته بدعوى تنزهيه 

عن خملوقاته، وتنسف الرؤية اإلسالمية الفطرية الواضحة لتدخل به يف متاهات الفلسفة واملنطق 

فق مع كل النصوص القرآنية والنبوية الرصحية، فوقف ثم خترج بعقيدة أخرى عن اإلله ال تت

االعلامء جيادلون ويقاومون هذا الفكر، واجتمع عليه أئمتهم  منهم جهاده فيه يف  لكِل وكان  مجيعا

ا بني ا حمصورا فلسفي   الا منعز فكر املعتزلة جمالس العلم وعىل املنابر ويف الكتب وغري ذلك، فظلَّ 

ني، فلم يلتفت الناس إليهم ومل َتُثر مشكالت كبرية ال سيام وأن اخللفاء إن مل يكونوا صتخِص امل

فهم قد كانوا عىل مذهب املسلمني وأئمتهم.. حتى  ؛حمايدين وبعيدين عن هذه املعركة العلمية

 فبدأت اخلالفة تدخل عىل اخلط، وكانت املحنة! املأمونعهد  استقرَّ 

فأنكر الناس ذلك، واضطربوا، ومل ينل » هـ(211يف إعالن هذا )ربيع األول  املأمونبدأ 

 فهدأ بضع سنني ثم عزم عىل فرضه فكانت البداية هكذا: (1)«مقصوده

إىل نائبه عىل  -حينئذ وكان يف الرقة- املأمونأرسل  هـ(215ذات يوم من )ربيع اآلخر 

 :(2)رسالة مفادها هذه النقاط إبراهيمبن  إسحاق بغداد

ةأن اخللفاء قد محلهم اهلل أمانة هداية الناس ومحاية دينهم وحراسة  -1 من أفكار  األُمَّ

 الضالني.

مل والتفكري يف األدلة أن القرآن خملوق كسائر وقد تبني للخليفة بعد املطالعة والتأ -2

مناقض لإلسالم « كالم اهلل غري خملوق» املخلوقات األخرى وأن القول بأنه

 وهو ما أوقعهم يف الرشك. املسيحيف  ويشبه اعتقاد النصارى

 «.القرآن خملوق» ذكر بعض األدلة عىل إثبات أن -3

 ر أنه ال يرىهاجم من ال يقولون هبذا ووصفهم بالضالل وفساد العقيدة، وقرَّ  -1

وال يرى أن حَيِلَّ  ،ا من اإليامن واليقنيا يف الدين وال نصيبا قال هبذه املقالة حظ   نْ ملَ »

                                                 
 .11/251الذهبي: سري أعالم النبالء  (1)

 .159، 5/155انظر النص يف الطربي: تاريخ الطربي  (2)



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

549 

ا منهم حمل الثقة يف أمانة وال عدالة وال شهادة وال صدق يف قول وال حكاية أحدا 

ألن  ؛حتى وإن كان منهم الصاحلون احلكامء ؛«ر الرعيةوال تولية ليشء من أم

بأمر دينه الذي أمره اهلل به من  الا كان جاه نْ ومَ » اعتقادهم هذا دليل عىل جهلهم

 «.الا وعن الرشد يف غريه أعمى وأضل سبي ،الا فهو بام سواه أعظم جه ،وحدانيته

 عيسىبن  جعفر (1)بغدادأن خيترب قايض  إبراهيمبن  ثم أمر املأموُن إسحاَق  -5

ا هبذا بقيا يف مناصبهام إسحاقبن  وعبد الرمحن أمري » ُعِزال عنها ألن، وإالَّ فإن أقرَّ

املؤمنني ال يستعني عىل يشء من أمور املسلمني إال بمن وثق بإخالصه وتوحيده 

ثم بدآ يف اختبار من يأيت إليهام من  ،«د ملن مل يقر بأن القرآن خملوقوأنه ال توحي

الناس فمن مل يقل بأن القرآن خملوق أبطلت شهادته ومل يؤخذ هبا ومل حيكم 

 بمقتضاها.

ا إرشافا » وصية بالتشديد عىل متابعة هذا املوضوع بشدة وإرصار واإلرشاف عليه -6

ثم رفع التقارير « ع املرتاب من إغفال دينهاهلل به ذا البصرية يف بصريته ويمن يزيد

 «.واكتب إىل أمري املؤمنني بام يكون منك يف ذلك إن شاء اهلل» بام حيدث

والناس بكل رشاسة، فمن مل يقل رصاحة بأن  وبدأت محلة السلطة عىل العلامء والفقهاء

املال، وإن كان ُمْفتِياا ُمنع من اإلفتاء،  القرآن خملوق عزل من وظيفته، ومنع عنه راتبه من بيت

وإن كان صاحب درس ُمنِع من التدريس، وإن كان حُمَِدثا ُمنِع من رواية احلديث، ونزلت 

يف مجع الفقهاء  بغدادالدولة بكل ثقلها تريد فرض هذا األمر عىل الناس قرسا، وسعى نائب 

م يف هذا القول بخلق القرآن، فمنهم من استجاب، ومنهم والعلامء ووجوه الشيوخ وامتحاهن

ا، ومنهم من حتايل عىل االستجابة بِحَيل لفظية خيرج هبا من ا ومضطر  من استجاب كارها 

الرضر وال يقع فيها يف احلرام، ومنهم من رفض وامتنع عن االستجابة، وكان عىل رأس هذا 

 .(2)حنبلبن  أمحدالقسم األخري اإلمام 

وفيام عدا هذا القسم األخري كانت السلطة تذيع وتنرش أسامء الذين استجابوا بني 

ه كبار ليطمئنوا إليه بعد أن أقرَّ  ؛لكي تتوصل بذلك إىل انتشار هذا االعتقاد بني الناس ؛الناس

                                                 
 كان لبغداد قاضيان: أحدمها عىل القسم الرشقي واآلخر عىل القسم الغريب. (1)

 .191، 5/159الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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ومن الذي استجاب  ،استجاب مؤمنا والشيوخ، فام كان يدري أحد من الذي ا العلامء والفقهاء

 .(1)ومن الذي ُفِهم منه االستجابة وهو صاحب حيلة خرج هبا من الرضر ،امكرها 

رسالة مفادها أن من بقي من العلامء وليس يقول  املأمونثم تطور األمر حني أرسل 

اس وإال أرسل به إىل بخلق القرآن فليُعرض المتحان أخري فإن استجاب نرش هذا بني الن

من مل يقل بخلق القرآن  بغدادلُيقتل، فجمع نائب  -طرسوسيف حينئٍذ وكان - املأمون

وامتحنهم للمرة األخرية فإما القول بأن القرآن خملوق وإما أن ُيقتل، فلم يثبت عىل القول إال 

 عمربن  عبيد اهلل، ومحاد سجادةبن  واحلسن، نوحبن  ، وحممدحنبلبن  أمحدأربعة هم: 

ا إلرساهلم، ثم أعاد التحقيق معهم يف اليوم الثاين استعدادا  إسحاق. فقيدهم القواريري

ا ثابتا  ، فلم يبَق محاد سجادة، ثم أعاده يف اليوم الثالث فرتاجع القواريريبن  ناحلسفرتاجع 

 .(2)طرسوس، فأرسل هبام مقيدين عىل مجلني إىل نوحبن  وحممد حنبلبن  أمحدعىل موقفه إال 

رشعية يف حكم املضطر أن يكون الذين تراجعوا قد أخذوا بالرخصة ال املأمونوتوقع 

ياَمنِ ﴿ :من قوله تعاىل فأرسل رسالة أخرى إىل  [116]النحل:  ﴾إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلبُُه ُمْطَمئِنل بِاإْلِ

وأرسلهم إىل  إسحاق هذه اجلولة األخرية، فقيدهم أن ُيبعث إليه بكل الذين امتنعوا يف بغداد

 .طرسوس

، املأمونال جيمع اهلل بينهام وبني » إذ دعا أن حنبلبن  أمحدواستجاب اهلل لدعوة اإلمام 

اإليه أحد منهم، فأعيدوا  قبل أن يصل املأمون يِفَ وُ تُ ف ،«وأن ال يرياه وال يرامها  .بغدادإىل  مجيعا

 بكاربن  الزبري، فعند العراقا مل يصطل بنار هذه الفتنة غري علامء وغالب الظن أن أحدا 

، دمشقيف  املأمونوكان  ،مسهر الدمشقيوبني أيب  املأمونرواية عن سجال يف هذا األمر بني 

مل يؤذه بل  املأمونإن ف ؛متسك أيب مسهر بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق عىل الرغم منو

 .(3)«اخرج قبحك اهلل وقبح من قلدك دينه واختذك قدوة» :الا أخرجه قائ

 املأمون وفاة

هـ( بعد مقتل أخيه سنة ثامن وتسعني ومائة، 195املحرم من  25اخلالفة يف ) املأمونتوىل 
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 .(1)يف دار خاقان اخلادم بطرسوسيف اخلالفة عرشين سنة ومخسة أشهر، ودفن  واستمرَّ 

ومجاعة  العباسوكتب وصيته بحرضته وبحرضة ابنه  تصماملعوقد كان أوىص إىل أخيه 

القضاة واألمراء والوزراء والكتاب. وفيها القول بخلق القرآن ومل يتب من ذلك بل مات 

عليه وانقطع عمله وهو عىل ذلك مل يرجع عنه ومل يتب منه، وأوىص أن يكرب عليه الذي يصيل 

والرفق بالرعية، وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده  بتقوى اهلل  املعتصمعليه مخسا، وأوىص 

بن  وأمحد طاهربن  عبد اهلليف القرآن وأن يدعو الناس إىل ذلك، وأوصاه ب املأمونأخوه 

أن  أكثمبن  وحييىأمورك وال تفارقه، وإياك  شاوره يف :اد، وقالؤأيب دبن  وأمحد إبراهيم

عنه. ثم أوصاه  تصحبه، ثم هناه عنه وذمه وقال: خانني ونفر الناس عني ففارقته غري راضٍ 

يئهم، وأن يواصلهم بصالهتم يف كل سا، أن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مبالعلويني خريا 

 .(2)سنة

 املأمون مع وقفة

خي املسلمني وغري خني يف القديم واحلديث، مؤرِ إعجاب املؤرِ  املأمونأثارت شخصية 

صفات يود كل قوم أن كان مثلها ألمريهم، فهو عامل متبحر  للمأموناملسلمني، وقد اجتمع 

كمة األمم األخرى يف علوم كثرية، حريص عىل النهضة العلمية واحلضارية والبحث عن ح

ا، ميال إىل العفو والصفح كثري احللم يف غري ضعف أو لني فهو جيمع ا وغربا وعلومهم رشقا 

بني احلزم والرفق، قوي الشخصية جياهد بنفسه يف غري هتاون، يراعي إقامة العدل بني الناس 

يف فرض اآلراء وينظر يف املظامل بنفسه.. ولوال زلته اخلطرية يف آخر عمره واستعامله السلطة 

والقول بخلق القرآن ومعاقبة من مل يكن عىل رأيه لكانت نظرة املسلمني إليه عرب الزمان 

 !!العباسوفوق كل خلفاء بني  واملنصور الرشيدسرتفعه إىل مقام بعيد لتجعله فوق 

يف جانب احللم والعفو، لقد كان يبذل العفو  العباسأشهر خلفاء بني  املأمونربام كان 

ويصرب عىل سوء الصنيع كام مل يصنع خليفة قبله وما مل يتيرس خلليفة بعده، والروايات يف ذلك 

 وأدهلا عىل ترسخ هذه الصفة فيه.كثرية ولكن سنأخذ منها أبرزها 
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يكون رسوله  الا عاق الا رج املأمونالتمس  الشاميف  شبثبن  حني اشتدت ثورة نرص

إىل نرص فاشرتط األخري أن  جعفرفذهب ، من بني عامر حممدبن  جعفرإليه، فُأشري عليه ب

ارفض هذا الرشط  املأمون، عىل أن املأمونيتوقف عن ثورته برشط أال َيقدم عىل  فبه  متاما

( قلت: جعفرما باله ينفر مني؟! قال )» تتأكد نية الرجوع واخلضوع للدولة، فقال جلعفر:

أيب بن  عيسىومن  الربيعبن  ا عندي من الفضلجلرمه وما تقدم منه. فقال: أتراه أعظم جرما 

أخذ قوادي وجنودي وسالحي ومجيع ما أوىص به يل  ؟!أتدري ما صنع يب الفضل ؛خالد

من  حتى كان ،أخي عيلَّ وأفسد  ،ا وأسلمنيا فريدا وحيدا  وتركني بمرو حممدفذهب به إىل  ،أيب

طرد  ؟!خالدأيب بن  عيسىأتدري ما صنع يب  ،من كل يشء عيلَّ وكان أشد  ،أمره ما كان

وأقعد  ،دياري عيلَّ وأخرب  ،وذهب بخراجي وفيئي ،خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي

 ؟يا أمري املؤمنني أتأذن يل يف الكالم فأتكلم :قلت :قال .ودعاه باسمي ،خليفة دوين إبراهيم

وحال سلفكم  ،وحال سلفه حالكم ،الربيع رضيعكم وموالكمبن  الفضل :لتق .تكلم :قال

 ،هل دولتكأفرجل من  خالديب أبن  عيسىوأما  ،ترجع عليه برضوب كلها تردك إليه ،حاله

 وهذا رجل مل تكن له يد قط   ،ترجع عليه بذلك ،مىض من سلفه سابقتهم نْ مَ  ةوسابق وسابقته

إن كان ذلك كام  :قال .إنام كانوا من جند بني أمية ؛لفهوال ملن مىض من س ،فيحمل عليها

 .(1)«ولكني لست أقلع عنه حتى يطأ بساطي ،تقول فكيف باحلنق والغيظ

وكان يقول: ليت أهل اجلرائم يعرفون أن مذهبي العفو حتى يذهب اخلوف عنهم 

 ويدخل الرسور إىل قلوهبم.

ال واهلل ما ُحِدْثُت عن أحلم منه، » ؟ فقال:: أكان حلياما املأمونعن  أكثمبن  حييىوُسئل 

 .(2)«ال ملك وال سوقة، وال رأيت أكرم منه قط  

 احلسنيبن  طاهروكان العقو أقرب إليه حتى وهو يف حلظات احلزن والغضب، روي أن 

حينئٍذ عىل يديه، وكان طاهر  األمنيفلام رآه بكى ملا تذكره من قتل  ،دخل عليه ذات يوم

قد رضيت » وقال: املأمونيف العفو عن واحد من أهل بيته، فعفا عنه  املأمونيتوسط لدى 
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وال  .(1)«يس من أهل األنس ألحرضتهعنه، وأمرت بصلته، ورددت عليه مرتبته، ولوال أنه ل

ا يف الفتنة الذي كان رأسا  الربيعبن  من عفوه عن شخصية مثل الفضل املأمونأدل عىل عفو 

 .(2)األمنيبينه وبني 

د  املأمونوباجلملة فأخبار  سبعة عرش  اليعقويبيف العفو والصفح غزيرة وكثرية، وقد عدَّ

 .(3)عفا عنهم املأمونولكن  ؛لكان مصريهم القتل الا مث املنصورلو ظفر هبم  الا رج

، وضيق احلال، ويسأله أن يشكو إليه غلبة الدين عبادبن  إىل غسان برهيةبن  إبراهيمجاء 

يف إدرار أرزاقه وقضاء دينه. فقال: وكم دينك؟ قال: ثالثون ومائة  املأمونيرفع له رقعة إىل 

ألف درهم. قال: هات رقعتك. فأخرجها من خفه وذهب ليقوم. فقال: مكانك، ثم دعا 

ل الساعة إىل منزل برهية مائة بالغداء، ودعا بوكيله، فقال: ادن مني، فساره، وقال: امح

وثالثني ألف درهم، فحملت قبل أن يتغدى فلام انرصف وجدها يف منزله، وركب غسان من 

: قد بلغني ما فعلت أمس، املأمونالغد، فكلم أمري املؤمنني يف دينه وعرض رقعته، فقال له 

سكوته، ثم قال:  فوصلك اهلل بصلتك، فأنت واهلل ممن إذا تكلم نفع كالمه، وإذا سكت حسن

نعم وكرامة، قد أمرنا بقضاء دينه والزيادة يف أرزاقه، وأدررناها عليه. فدعا له غسان 

 وانرصف، فلام وىل أتبعه برصه.

، ا قط  فقال: ال تزال اخلالفة ذات هبجة ما حرض جملسنا مثل هذا، ما اغتاب عندي أحدا 

ا وال خيانة، وال سبقه عليه كذبا وال اعرتض يف كالمه، وال سأل حاجة لنفسه، وال جربنا 

 عبادبن  لسانه بلفظة اعتذر منها. ثم كان أول توقيع بعد هذا خرج ثالثة آالف درهم لغسان

 .(4)النازل ما ال يعنيه

فيك خلتان: السخاء » أشكو غلبة الدين. فوقع بخطه فيها: :املأمونورفعت رقعة إىل 

واحلياء، فأما السخاء، فهو الذي أطلق يديك بام ملكت، وأما احلياء فهو الذي محلك عىل ذكر 

بعض دينك، وقد أمرنا لك بضعف ما ذكرت، فإن كنا قرصنا عن بلوغ حاجتك فجنايتك 
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ري عىل نفسك، وإن كنا بلغنا بغيتك، فزد يف بسط يدك، فإن خزائن اهلل مفتوحة، ويده باخل

 .(1)«مبسوطة

وإن مل يكن لديه مال فهو يساعد طالبه عىل احلصول عليه ولو من بعض  املأمونعىل أن 

 .(2)حاشيته من رجال الدولة

لقد بلغت نفقته يف اليوم ستة ؛ حتى ا كثري اإلنفاق إىل حد التبذيرمرسفا  املأمونوكان 

ُأنفق فيه أسطوريا  هـ(211) سهلبن  احلسنقد كان زواجه من بوران بنت ، و(3)آالف دينار

 يف الرسف والتبذير عرب التاريخ. الا من األموال ما جعله مثا

إنه ملا جاءه خراج بلغ ثالثني مليون ف ؛املأمونهبا  ا كان من ضائقة يمر  ممرغم الوعىل 

فرقه من يومه عىل رجال الدولة، واستبقى منه ستة ماليني درهم فقط لعطاء درهم، 

 .(4)األجناد

 .(5)من عليها ثالثامئة نوع من الطعام املأمونوكان من والئم 

* * * 
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 مـــــــــــاملعتص

 

ا باحلمرة، مجيل هـ(، كان أبيض مرشبا 139شعبان من  11) بغداديف  املعتصمولد 

حلية صهباء طويلة، وكان عريض الصدر ذا قوة جسدية خارقة وشجاعة بالغة،  االعينني، ذ

ال يقاس به الرجال »كان حيمل األثقال التي ال يستطيع األشداء محلها ويسري هبا خطوات، و

وكان كأنام ال يشعر باألمل، إذ يقول  (1)«رم أخالققوة بدن، وشدة بأس، وشجاعة قلب، وك

عض ساعدي عبد اهلل ويقول: يا أبا  خيرج ساعده إيلَّ  املعتصم: كان أيب دؤادبن  أمحدوزيره 

وم بأكثر قوتك، فأقول: واهلل يا أمري املؤمنني ما تطيب نفيس بذلك. فيقول: إنه ال يرضين، فأر

 عن األسنان. الا ذلك، فإذا هو ال تعمل فيه األسنة فض

فوجد امرأة تستغيث  املأمونومما يروى يف ذلك أنه مر يف معسكر للجنود يف خالفة أخيه 

وتصيح وترتحم عىل ولدها، فسأهلا عن ذلك فقالت: بأن صاحب هذه اخليمة قد أخذ 

عىل القائد صاحب اخليمة  املعتصما، فدخل جلناية أو عقابا  أو ولدها، ال ندري هل ذلك ظلاما 

، فام تركه إال حني ُسِمعت املعتصموأمره أن يفرج عن ولد هذه املرأة فرفض، فأمسك به 

 قعقعات عظامه بني يديه فرتكه فسقط ميتا!!

ا، إال حني الغضب فإنه ا رقيقا كان شفوقا  أنه املعتصمهذا فإن األصل يف من رغم الوعىل 

 .(2)إذ ذاك ال يبايل من قتل

أنه مل يتعلم، وكان أقرب إىل األمية، وقد كان منذ نشأته يكره  املعتصموكان من عيوب 

ه بني إخوته، له لصغر الرشيدالتعلم والقراءة وينفر من الكتاب، وقد ساعده عىل ذلك تدليل 

نعم  مات غالمك. فقال: حممد: يا الرشيدفقد مات صديقه يف الكتاب ذات يوم فكلمه أبوه 

وقال: وإن الُكتَّاب ليبلغ منك هذا املبلغ أن  الرشيدب. ففوجئ يا سيدي واسرتاح من الُكتا

 جتعل املوت راحة منه؟! دعوه حيث انتهى ال تعلموه شيئاا. 

* * * 
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، وكان طرسوسيف  هـ(215رجب من  15باخلالفة يوم مات أخوه ) بويع للمعتصم

ا، فعاد  بغدادبطبيعة احلال خشية أن يصل اخلرب إىل  بغدادباجليش إىل  عمره تسعة وثالثني عاما

وي األصول الفارسية أن يدفعوا فيغري صاحب طموح متمرد، وقد حاول بعض األمراء ذ

، وُرِوي (1)املعتصمإىل أخذ اخلالفة فأعلن رفضه هلذا وأعلن بيعته لعمه  املأمونبن  العباس

كام روي أنه تردد ، (2)أنه بدا من محقه وخفته ما دعا الذين فكروا يف بيعته إىل االنرصاف عنه

أي حال فقد اْنُتِزع بذلك فتيل فتنة يف وقت خطر، لكنها ستبزغ بعد  ، وعىل(3)يف البيعة لعمه

وطلب البيعة،  املأمونإىل البالد بالتعزية يف  املعتصمقليل مرة أخرى، وقد انطلقت رسائل 

 .(4)هـ(152رمضان  أوليف أهبة عظيمة ) بغدادأمر اخلالفة له، ودخل  واستقرَّ 

هو إجراء تقدير عام للوضع الذي استلم اخلالفة فيه، فقرر  املعتصمكان أول ما فعله 

، ونقل ما كان ُحِول إليها من السالح وغريه إىل باقي إهناء العمل يف حتصني مدينة طوانة

 .(5)احلصون والثغور

 األتراك اجلنود قضية

 كاآليت: املعتصمأمام  لقد كان الوضع

حل وال يكاد ينفع معها قائٌد فارٌس وال جيٌش باسٌل، وقد فتست أذربيجانيف  ثورة بابك

رصة ، فصار هؤالء يقتنصون فزادت خطورهتا بالتحالف الذي تم بني بابك وبني الروم

 البرصةانشغال أولئك بحرب املسلمني معهم فيهجموا من ناحيتهم، كذلك ثورة الزط يف 

ستدخل يف حالة ركود جتاري وأزمة  بغدادوما حوهلا ال تزال قائمة ولئن استمرت فإن 

 ة.. هذا عىل مستوى االضطرابات.رمؤثِ اقتصادية 

نفسه يف وضع حرج، فقد خيَّب  املعتصموجد » جال الدولة فقدوأما عىل مستوى ر

، وكان بغدادوبرتكه ملرو ورجوعه إىل  أمل اخلراسانيني من جديد بنكبته لبني سهل املأمون

، وزاد الطني بلة التفاف قسم كبري من األمنيد مقتل يف وضع متضعضع بع العرب

                                                 
 .5/215، والطربي: تاريخ الطربي 392ابن قتيبة: املعارف ص (1)

 .3/193اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 .الرشكة العاملية للكتاب( 2)ط 2/131املسعودي: مروج الذهب  (3)

 .5/216الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .5/216الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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ل بزعامئهم وأساء الظن املعتصمضد  املأمونبن  العباساخلراسانيني وجندهم حول  ، فنَكَّ

لبيزنطيني عىل احلدود، وبتذمر املستفحلة، وبخطر ا هبم، وكانت الدولة مهددة بثورة بابك

بحاجة إىل عنرص عسكري جديد يسند سلطانه، فالتجأ إىل  املعتصم، فكان ومرص الشامأهل 

بصورة  عنرص بدأ يتوارد كرقيق إىل البالد اإلسالمية قبله، كام أخذ اإلسالم ينترش يف بالده

املدى بنتائجها، فالرتك  ةهذه بعيد املعتصم... وكانت خطوة بطيئة، وذلك هو عنرص الرتك

آنئذ شعب بدوي ميزته الوحيدة الشجاعة العسكرية، فهو ال يفهم األسس املعنوية للدولة 

 .(1)«من كل ثقافة دجمرَّ العباسية، وال خربة له باإلدارة، و

 ،املأمون، وإنام بدأت منذ املعتصممل تكن من  أن ننتبه إىل أن بداية األتراك عىل أنه ينبغي

استكثر منهم فزاد يف رشائهم من بالدهم بل واشرتى ما كان منهم مملوكا يف  املعتصمأنَّ  إالَّ 

وجعل اعتامده عليهم حتى بلغ عددهم لديه أربعة آالف ثم ما زالوا  (2)من أصحاهبم بغداد

، فشكلوا فرقة متميزة عن اجلند وكانت أزياؤهم (3)ايزيدون حتى بلغوا نحوا من عرشين ألفا 

أرفع أنواع الديباج وعليها األحزمة والزخارف امُلَذَهبَّة
(4). 

إىل العسكرية من املدنية ركز كل اهتاممه عىل تقوية اجلانب  بطبيعته األقرب املعتصمثم إن 

، وهو وإن استكثر (5)«ملك من آالت احلرب والدواب ما مل يتفق لغريه» العسكري فقيل يف شأنه

اواعتمد عليهم إال أنه مل هيمل اآلخرين  من األتراك ن قسام آخر من اجليش سامهمتاما  ، بل كوَّ

 .(6)وحوف قيس وغريهم اليمنوحوف  مرصوكان فيه جنود من حوف « ربةاملغا»

قد خاف من مسامهة اجلند واألمراء يف االنقالب عىل أصحاب  املأمونوهكذا، فلئن كان 

 كيف كان هذا وشيكا عليه هو ذاته! املعتصمفقد رأى  املهديبن  وإبراهيماخلالفة كاألمني 

متمثلة يف قوهتم العسكرية مع ُخُلِوهم من  وإذن فقد كانت املزية الكربى لألتراك

كانت املشكلة الكربى أهنم قوم بال  يامواخلارجية، ف األفكار املتمردة كالشعوبية والعلوية

                                                 
 .13، 12د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (1)

 ، الدار العاملية للكتاب(.2)ط 2/111، واملسعودي: مروج الذهب 55اليعقويب: البلدان ص (2)

 . 11/325بن كثري: البداية والنهاية ا (3)

 ، الدار العاملية للكتاب(.2)ط 2/111املسعودي: مروج الذهب  (4)

 .11/325ابن كثري: البداية والنهاية  (5)

 ، الدار العاملية للكتاب(.2)ط 2/111املسعودي: مروج الذهب  (6)



 العباســيون األقوياء   

 

558 

حضارة، يغلب عليهم طابع اجلفاء والغلظة، غري مستوعبني للمعاين املدنية احلضارية 

 واألصول التي قامت عليها اخلالفة العباسية.

قوهتم ة، فلقد انتفعت الدولة واخلالفة برمؤثِ  الا عىل هذين السبيلني أعام وقد زرع األتراك

أسوأ  يةنواملدالعسكرية أيام انتفاع ولكنها انتكست بعسكريتهم وبداوهتم وجهلهم باحلضارة 

 انتكاس!

 فعلى املستوى العسكري: 

ا، وحافظوا عىل بقائها، وحاربوا الثورات التي اشتعلت أنقذوا الدولة العباسية عسكري  

الفة العباسية كيانا حيتفظ يف الرشق والغرب والشامل واجلنوب وأمخدوها، وهبم ظلت اخل

بالقوة والصالبة والوجود.. وسيأيت هذا مفصال يف سياق استعراضنا لتاريخ الدولة العباسية، 

لكانت اخلالفة العباسية نسخة أخرى  مل هيتد الستخدام اجلند األتراك املعتصمولربام لو أن 

لتي ما أكملت املائة عام حتى اهنارت بعد أن أهنكتها الثورات وحركات من اخلالفة األموية ا

 مائة عام عىل األقل من احلياة! التمرد.. لقد أعطى األتراك دولة العباسيني

صرب عىل القتال العسكرية كقوة الفارسيني بل كان الرتكي أقوى وأ ومل تكن قوة األتراك

، فسار القوم عرشة أميال سار سار الرتكي يف غري عساكر الرتك» بطبيعته البدوية حتى إنه إذا

؛ ألنه ينقطع عن العسكر يمنةا ويرسة، ويرسع يف ذرى اجلبال، ويستبطن قعور الا عرشين مي

ر ووقع، )فإذا ضعف األودية يف طلب الصيد؛ وهو يف ذلك يرمي كل ما دب ودرج، وطا

الناس عن املسري واستكانوا للراحة( ترى الرتكي يف تلك احلال وقد سار ضعف ما ساروا 

ا أو ظبيااوقد أتعب منكبيه  ، أو عرض له ثعلب أو أرنب، كثرة النزع، يرى قرب املنزل عريا

كام أن  ،«ريكض ركض مبتدئ مستأنف، كأن الذي سار ذلك السري وتعب ذلك التعب غريهف

ا- الرتكي الراعي، وهو السائس وهو الراكض، وهو » ونه، فهوئقليل التكلفة يقوم بش -أيضا

، وهو يصنع سيفه (1)«ٌة عىل حدةمَّ النخاس، وهو البيطار، وهو الفارس، والرتكي الواحد أُ 

بنفسه منذ إذابة احلديد وتشكيله وحتديده وصناعة مقبضه وغمده، وكذلك باقي السالح 

 .(2)صانعدون أن يستعني ب

                                                 
 وما بعدها. 1/15اجلاحظ: رسائل اجلاحظ  (1)

 .1/32احظ اجلاحظ: رسائل اجل (2)
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يف الصناعات،  الصنييف احلرب كاليونانيني يف احلكمة، وأهل » وباجلملة: فاألتراك

يف نقل أقوال  اجلاحظ. وقد أكثر (1)«واألعراب فيام عددنا ونزلنا، وكآل ساسان يف امللك والرياسة

 «.مناقب الرتك» وشجاعتهم ومواهبهم يف القتال يف رسالته قوة الرتك القادة وخرباء احلروب يف

 وعلى مستوى البداوة واجلهل باملدنية واحلضارة:

ا منذ اللحظة األوىل أن القوم عسكريون وبدو أقحاح، فنشبت بينهم وبني بدا واضحا 

الء استوعبوا أهنم يف عاصمة الدنيا ثقافة وحضارة االشتباكات واملعارك فال هؤ بغدادأهل 

 وال هؤالء حتملوا بينهم قوما بأخالق العسكر والصحراء.

وبني الفارسيني، وبدا متحرسا وهو يسأل  نفسه الفارق بني األتراك املعتصموأدرك 

يا أبا » يف حلظة صفاء ومودة: -بغدادوايل -مصعب الطاهري بن  إبراهيمبن  إسحاق

 .يف قلبي أمر أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة وإنام بسطتك يف هذا الوقت ألفشيه إليك احلسني،

 ناملأمونظرت إىل أخي  :قال :قل يا سيدي يا أمري املؤمنني فإنام انا عبدك وابن عبدك :فقلت

ومن الذين  :قلت ،حد منهمأوقد اصطنع أربعة أنجبوا واصطنعت أنا أربعة مل يفلح 

فهو الرجل  طاهربن  وعبد اهللفقد رأيت وسمعت  احلسنيبن  طاهر :قال ؟اصطنعهم أخوك

 ،إبراهيمبن  حممدا وأخوك بدا أاهلل ال يتعارض السلطان منك الذي مل ير مثله وأنت فأنت و

فقد رأيت إىل ما صار أمره وأشناس ففشل آيه  وأنا اصطنعت األفشني ،حممدوأين مثل 

يا أمري املؤمنني جعلني اهلل فداك أجيب عىل  :فقلت .وإيتاخ فال يشء ووصيف فال مغنى فيه

يا أمري املؤمنني أعزك اهلل نظر أخوك إىل األصول  :قلت ،قل :قال ؟أمان من غضبك

يا  :قال .فاستعملها فأنجبت فروعها واستعمل أمري املؤمنني فروعا مل تنجب إذ ال أصول هلا

 .(2)«من هذا اجلواب عيلملقاساة ما مر يب يف طول هذه املدة أسهل  إسحاق

ةومن الفوارق  بالفارسيني كانت ثمرة  أن عالقة العباسيني األتراكو بني الفرس املهمَّ

بعيدين عن تأثريها، فلم يكن يربطهم باخللفاء والء روحي أو تفاهم  دعاية طويلة كان الرتك

 .(3)عقيل

                                                 
 .1/31اجلاحظ: رسائل اجلاحظ  (1)

 .5/232الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .135د. عبد العزيز الدوري: العرص العبايس األول ص (3)
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ا عىل مقدرات الدولة، وعظم فشيئا  شيئاا ىل القادة األتراكاستو املعتصموبعد وفاة 

بكل ما  (1)«احلكم العسكري» نفوذهم، ودخلت هبم الدولة اإلسالمية ألول مرة يف مرحلة

ةفيه من سلبيات وكوارث بالغة الرضر عىل  واخلالفة والدولة، لقد طاولوا اخللفاء، بل  األُمَّ

ا عليهم، وصاروا يولون ويعزلون بل ويعاقبون ويقتلون، مما أذهب هيبة جاوزوهم واستولو

ظل كيان اخلالفة قائام، وبدأت بسببهم ظاهرة  اخلليفة كشخص وهيبة اخلالفة كمنصب، فيام

جديدة يف التاريخ اإلسالمي، ظاهرة من يملك وال حيكم، وهي ظاهرة يمثلها قول اخلليفة 

 ب فيها ماال ومل ُيعطه:يف حلظة طل (2)املغلوب عىل أمره

 رى ما قلَّ ممتنعا عليهــــــي  أليس من العجائب أن مثيل

اا ــــومُتلك باسمه الدني  وما من ذاك يشء يف يديه  مجيعا

اا عىل هذا املستوى نقدا  املعتصموقد حتمل   -فيام أعلم-ا خني، غري أن أحدا من املؤرِ  كثريا

اختاذه يف هذه الظروف العصيبة التي استلم فيها أمر اخلالفة!  املعتصمعىل  مل يقدم بديال كان

 ية ضعف اخللفاء من بعده وتسلط األتراكمسئول املعتصموما من اإلنصاف أن يتحمل 

عليهم، فكم من مريد للخري ال يدركه، واحلمد هلل الذي مل يعاملنا بنتائج أعاملنا بل جعل 

 !ااملخطئ أجرا  للمجتهد

من األمور التي مرت بسهولة آنذاك، بل  ومل يكن اعتامد اخلالفة العباسية عىل األتراك

رفضا للقول بأن  اجلاحظإىل  -فيام بعد املتوكلوزير اخلليفة - خاقانبن  الفتحنلمح يف رسالة 

وربام قلنا استعانت بالتلفيق -األتراك عرق غري اخلراسانيني وحماولة كلها إحلاح وإرصار 

اخلراساين والرتكي َأَخَوان، وأن احلِيز واحد، وأن » للتقريب بينهام عىل هذا النحو -والتدليس

قع متفق غري خمتلف، ومتقارب غري متفاوت. وأن  حكم ذلك الرشق، والقضية عىل ذلك الص 

تكن كانت راسخة فقد كانت متشاهبة، وحدود البالد املشتملة  األعراق يف األصل إن مل

تكن متساوية فإهنا متناسبة، وكلهم خراساين يف اجلملة وإن متيزوا ببعض  عليهم إن مل

 اخلصائص، فافرتقوا ببعض الوجوه.

                                                 
من أسوأ ما تبتىل به أمة أن تكون الطبقات العسكرية هي احلاكمة، فهذا أول عالمات اهنيار احلضارة وانحسارها، وقلام انتهى احلكم  (1)

 ي لبلد إال بغزو خارجي يمثل النهاية الطبيعية والثمن الفادح لالستبداد العسكري.العسكر

وقيل هو هشام املؤيد باهلل األموي يف األندلس وهو أقرب  -وهذا بعيد كام سنرى عن عهد املقتدر فيام بعد –قيل هو املقتدر العبايس  (2)

 وقيل غريمها.
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الف بني العجمي والعريب، وال أن اختالف الرتكي واخلراساين ليس كاالخت (1)وَزَعْمَت 

ا الا احلبيش، فضكاالختالف بني الرومي والصقيل والزغبي و ا وأشد خالفا . عام هو أبعد جوهرا

بل كاختالف ما بني املكي واملدين، والبدوي واحلرضي، والسهيل واجلبيل، وكاختالف ما بني 

، وكاختالف ما بني من نزل بأكراد العر الا الطائي اجلبيل والطائي السهيل، وكام يقال: أن هذي

 . األغوارنزل من نزل النجود وبني من نزل البطون، وبني  من احلزون، وبني

اوزعمَت أن هؤالء وإن اختلفوا يف بعض اللغة، و يف بعض الصور،  فارق بعضهم بعضا

، يف اللغة، وهي أكثرها احلجازوفصحاء  قيس، وعجز هوازن فقد ختالفت ُعليا متيٍم، وسفىل

، وكذلك يف الصورة والشامئل واألخالق. اليمنعىل خالف لغة مِحري، وسكان خماليف 

 .(2)«وكلهم مع ذلك عريب خالص...

يف إقبال،  انيني يف إدبار وزمان األتراكلكن الزمان أكمل مسريته، فقد كان زمان اخلراس

عرص » وما هي إال أعوام حتى صار األتراك رجال الدولة، بل ودخلت اخلالفة العباسية ذاهتا

 !!«سيطرة األتراك

 اخلرمي بابك مترد على القضاء

 استمرَّ الذي  هو قضاؤهم عىل مترد بابك اخلرمي كان أول عمل ُسِجل للجند األتراك

، وهو رقم ضخم هائل يف ذلك الوقت، وكان مسلمعرشين سنة ذهب فيها نحو ربع مليون 

بعيته وماسبذان ومهرجان يف ت وأصبهان مهذانواستفحل ودخلت  سعاتَّ أمر بابك قد 

ورأوا أن الدخول  املأمونويبدو أن زعامء هذه البالد قد حسموا موقفهم بموت  (3)هـ(215)

 يف طاعة بابك إن مل يكن خريا فإنه سيجنبهم رشه.

 

 

 

 

                                                 
 بن خاقان. للرد عىل الفتح الكالم هنا عىل لسان اجلاحظ يف رسالته (1)
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لعمل الذي أمىض فيه سنوات وا هي الشغل الشاغل للمعتصم وقد ظلت حرب بابك

خالفته األوىل، وقد أنفق عىل جتهيز اجليوش معه كل ما استطاع من األموال، واهتم بتتبع 

 ا.أخبار احلرب حتى أنشأ مراكز الربيد عىل طول الطريق فكانت األخبار تأتيه يومي  

ووالَّه عىل منطقة اجلبال،  هـ(215) إبراهيمبن  إسحاقا بقيادة جيشا  املعتصمأرسل 

، وقد قتل فيه هـ(215ذي احلجة من  5وصلت أخباره ) وحقق اجليش انتصارا عىل بابك

ا ا يكن انتصارا  ، لكنه ملالباقون إىل االنسحاب إىل بالد الروم من أتباع بابك حتى اضطرَّ  كثريا

مجادى األوىل  11فوصلها ) بغدادإىل  إسحاق ا عىل مستوى إهناء التمرد، وعادا أو كبريا مؤثرا 

 .(1)ومعه األرسى هـ(219

ا يوسفبن  حممد سعيدبقيادة أيب  هـ(221ا آخر )جيشا  املعتصمثم أرسل  آخر،  فأحرز نرصا

يف إهناء التمرد لكنه يرفع املعنويات وهييئ النفوس يف اجلانبني لبدء تغري  رمؤثِ وكان كسابقه غري 

 لقلعتني ، وكان حاكاما البعيثبن  حممديسمى  الا رج، ثم أنعم اهلل عىل املسلمني فسخر هلم األحوال

وثيقة حتى كان رسايا بابك تنزل بقلعة ابن  ةعالق ، وقامت بينه وبني بابكأذربيجان أرض يف
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ل اهلل قلبه، فقام بعملية اغتيال كبرية لرسية من رسايا بابك حني  البعيث فيضيفهم ويكرمهم، فحوَّ

ا ، وكان هذا الرجل كنزا املعتصمفأرسل به إىل  -واسمه عصمة-نزلوا بقلعته، وأرس قائدهم 

 .(1)ما ال يقدر بثمن عن أرض بابك وجيوشه وطريقته يف احلرب املعتصما عرف منه معلوماتي  

 كاوسبن  حيدربقيادة اجليوش إىل القائد الرتكي  هـ(221) املعتصمثم عهد 

ف عىل مناطقهم وطريقتهم يف القتال التي « األفشني» األرشوسني، امللقب بـ الذي كان قد تعر 

وعىل شكل غارات رسيعة، ونصب كامئن يف الفجاج بني املرتفعات، وقد  الا غالبا ما كانت لي

وتقوية احلصون استعد األفشني خري ما وسعه االستعداد، فأحكم العيون واالستطالعات 

ويرشف عىل كل  ، إىل مراحلا ومنقساما وتأمني طرق اإلمدادات، بحيث صار الطريق آمنا 

، ة أن سقط عدد من جواسيس بابكمرحلة جمموعة عسكرية، وقد كان من ثامر هذه اخلطَّ 

بابك مقابل أنه يعطي اجلاسوس ضعف الثمن الذي كان يأخذه من  األفشنيوكانت طريقة 

 .(2)ا للمسلمنيأن يكون جاسوسا 

جزيلة نفقة ملن معه من اجلند  الا أموا مع القائد الرتكي بغا الكبري األفشنيإىل  املعتصموأرسل 

صل لوال أن جواسيس املسلمني يف معسكر بابك أوصلت أن هيامجها قبل أن ت واألتباع، وكاد بابك

ة مناورة ومتويه حتى وصلت إىل جيش املسلمني الذي يقوده اخلرب، فأنقذت األموال بخطَّ 

، وبفضل املعلومات التي جاءت هبا العيون والنظام املحكم املوضوع حلراسة الطريق األفشني

لعة من قالع املسلمني، ودارت معركة مريرة مهامجة بابك يف جيشه وهو حيارص ق األفشنياستطاع 

استطاع فيها األفشني إحراز أول نرص قوي عىل بابك وقتل من أتباعه أكثر من مائة ألف يف بعض 

 .(3)احلصينة منهزما« البذ  » بابك إىل االنسحاب إىل عاصمته التقديرات، واضطرَّ 

أحدمها ويقود بغا  ن يقود األفشنييفة اللذواستمرت احلروب والوقائع بجييش اخلال

فيها أن  استطاع بابك هـ(221اآلخر، وقد جرت معركة هائلة بني بغا الكبري وبابك ) الكبري

اهيزم بغا الكبري ويقتل  رصف منفردا بجيشه دون من جنوده، وكان اخلطأ البارز أن بغا ت كثريا

استطاع فيها  واألفشنيفشني، غري أن معارك أخرى بني بابك ألخضوع للقيادة العامة ل
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حيث أمد  هـ(222األفشني هزيمة بابك، وقد استمرت تلك الوقائع حتى دخل العام التايل )

األفشني اقتحام معقل ن مليون درهم، واستطاع واألفشني بجيش آخر، ومعه ثالث املعتصم

بعد حصار مرير ومعارك قاسية  هـ(222رمضان من  21)« البذ  » بابك وعاصمة مترده

 .(1)مسلمواجتهاد وجهاد وتعب! وحرر أكثر من سبعة آالف أسري 

 سنباطبن  مه سهلمع أهله وأوالده من البذ لكنه وقع يف يد أمري بلدة اس وهرب بابك

، وصنع األفشني فخدعه سهل وادعى أنه من املوالني لبابك حتى أرسه وأرسل به إىل األفشني

بام  املعتصم، وكتب إىل هـ(222استقباال شعبيا هلذا األسري الذي دوخ اخلالفة اإلسالمية )شوال 

بن  هارونواستقبلهام  هـ(223صفر من  3فوصلها ) (2)بغدادا إىل فأمره أن يأيت به أسريا تم، 

لكي يراه الناس يف تشهري شعبي  ؛الا بإركابه في املعتصمفيام بعد( وأمر  )اخلليفة الواثق املعتصم

فأمر بقطع يديه ورجليه وجز رأسه وشق بطنه  املعتصم، ثم ُأْحرِض عند انأذربيجكالذي تم يف 

ُيطاف هبا كل مدينة من مدهنا » خراسان، ثم أمر بحمل رأسه إىل هـ(223ربيع اآلخر من  13)

ده، وإرشافه عىل إزالة وكورها ملا كان يف نفوس الناس من استفحال أمره، وعظم شأنه، وكثرة جنو

 رشوينبن  عبد اهلل، وأرسل بأخيه سامراء. وَصَلب جثته وعلقها يف (3)«ملك، وقلب ملة وتبديلها

 .(4)بأخيه املعتصمليقتله هناك ويفعل به مثلام فعل  بغدادإىل نائب 

م  قائده الفذ البطل، فقلَّده وشاحني من اجلواهر، وأمر له بعرشين مليون  املعتصموَكرَّ

، وأمر الشعراء أن يمدحوه، وهذا يف ذلك الوقت يعني محلة إعالمية السنددرهم، ووالَّه عىل 

 لتكريمه، فقيلت أشعار كثرية حسنة، كام كافأ اجليش بعرشة ماليني درهم.. وهبذا انتهى مترد

 !(5)مسلمذهب فيه ربع مليون 

 أخرى متردات

فحسب، بل قام مترد آخر يف  مل يكن الوضع مشتعال عىل جبهة الشامل عند بابك اخلرمي

بن  القاسمبن  حممد، وهو مترد علوي قاده خراسان، يف الطالقان من أرض هـ(219الرشق )
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، حممدمن آل  الرضاإىل  -كالعادة-، وهو يدعو أيب طالببن  عيلبن  سنياحلبن  عيلبن  عمر

بن  عبد اهللن لوالتابع خراسانوقد اتبعه كثري من اخلراسانيني، وتصدى هلذا التمرد والة 

فوصلها  بغدادفأرسل به إىل  القاسمبن  حممدالذين استطاعوا إمخاده وأرس  احلسنيبن  طاهر

فُحبِس لكنه استطاع اهلرب بعد مخسة أشهر  املعتصمفأمر به  هـ(219ربيع اآلخر من  15)

أنه خُمْتٍف يف جبال ! وهلذا حيسب بعض أتباعه (1)وبالتحديد يف ليلة عيد الفطر واختفى ذكره

 .(2)وسيظهر ليمأل األرض عدال بعد أن ُملئت جورا طربستان

وما حوهلا فقطعوا  البرصةوأما يف اجلنوب حيث تزيد ثورة الزط الذين عاثوا فسادا يف 

من قواد - عنبسةبن  القائد عجيف املعتصمالطريق وهنبوا املحاصيل، فقد أرسل إليهم 

هم يف جيش كثيف، فخطط حلصارهم عرب سد األهنار الكثرية يف هذه املنطقة فاضطرَّ  -املأمون

خلروج إليه وقتاله، ومكث يف قتاهلم تسعة أشهر حتى هزمهم وأهنى متردهم وأمخد إىل ا

ا قد يف السفن ومعه سبعة وعرشون ألفا  هـ(221املحرم من  11) بغدادإىل  قوهتم، وعاد

عىل  ، ثم نفاهم إىل عني زربىبغدادوا باألمان إىل اخلليفة، فُأْنِزلوا يف اجلانب الرشقي من ءجا

ايتهم أن أغارت عليهم الروم فاجتاحوهم عن آخرهم، ، فكان من سوء هناحلدود مع الروم

 .(3)ومل يفلت منهم أحد

، العراقإىل  السندوهكذا انتهت قصة بدأت فصوهلا من مأساة اجلوع الذي نقلهم من 

ذبحة إىل الثغور ثم بم العراقواستمرت فصول املأساة فيها حتى انتهت بحرب نقلتهم من 

اشنيعة حصدهتم  يتها الكاملة، وهي نقطة سوداء مسئول، وهي مذبحة تتحمل اخلالفة مجيعا

 .املعتصموعار كبري يف عهد 

 عمورية فتح

، ال سيام وهم مسلمني، الرومتفرغ للعدو التارخيي لل من بابك املعتصموبعد أن انتهى 

كانوا هيامجون البالد اإلسالمية طوال هذه الفرتة، ويتحالفون مع بابك ويستقبلون جنوده 

 املنهزمني يف بالدهم.
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بن  توفيل إىل ملك الروم« البذ» حني كان حُمارصا يف معقله وصلت رسالة من بابك اخلرمي

يف أطراف بالده من حيفظها،  مجهور جيشه ومل يبَق  قد جهز إيلَّ  إن ملك العرب» يقول له: ميخائيل

ا يامنعك ا إىل ما حولك من بالده فخذها فإنك ال جتد أحدا فإن كنت تريد الغنيمة فاهنض رسيعا 

إىل إخالء بعض قواته من  املعتصم لكي يضطرَّ  ؛وكان بابك يطمع يف ختفيف العبء عليه ،«عنها

حرب بابك حلرب الروم، وما إن وصلت الرسالة حتى خرج توفيل يف جيش من مائة ألف، 

بن  إبراهيمبن  سحاقإوانضاف إليه املحمرة الذين كانوا قد خرجوا يف منطقة اجلبال وقاتلهم 

هنم حتصنوا بتلك اجلبال فلام قدم ملك الروم صاروا معه عىل املسلمني ألمصعب، فلم يقدر عليهم 

ا، وقتلوا هـ(223) ملطيةميخائيل حصن ِزَبْطرة ثم مدينة بن  فاجتاحوا بقيادة ملكهم توفيل  كثريا

، ثم مل يكتف هبذا بل مارس أبشع مسلمةوا أكثر حتى بلغ عدد األسريات فحسب ألف امرأة وأرس

 !!(1)التعذيب عىل من يف يديه من األرسى فقطع آذاهنم وأنوفهم، وَسَمل أعينهم

ا، ال سيام وقد وردت أنباء أن بني األرسى امرأة صارت ترصخ عىل وغضب جد   املعتصمانزعج 

، فقام عىل الفور بتجهيز اجليوش التي لديه، وأعلن (2)«وامعتصامه.. وامعتصامه» كأنه ميت املعتصم

ا فجمع القايض ا أو شهيدا أنه سيقودها بنفسه، واستعد استعداد من يؤمن بأنه لن يرجع إال منترصا 

 2) بغدادخرج من والشهود فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلثه لولده وثلثه ملواليه، و

إال » الفراتية واجلزيرة اجلزيرةوثغور  الشام، وخرج يف اجليش أهل ثغور هـ(223مجادى األوىل من 

إلدراك مدينة  عنبسةبن  مه بقيادة عجيفا يتقدَّ جيشا  املعتصموأرسل  ،«من مل يكن عنده دابة أو سالح

إىل  ، فلم يدركوا إنقاذها، فقد اجتاحها ملك الروم وخرهبا ثم عادزبطرة التي تتعرض هلجوم الروم

مل يعرض هلا  عموريةبالده فرجعوا إىل اخلليفة الذي اشتد غضبه فسأل: أي بالد الروم أمنع؟ فقالوا: 

 .(3)القسطنطينيةسالم، وهي أرشف عندهم من إلأحد منذ كان ا

وأخذ معه من آالت  ،«جهازا مل جيهزه أحد كان قبله من اخللفاء» للحرب املعتصمجتهز 

مل ُيسمع  شيئااسالح احلرب واألمحال واجلامل والقرب والدواب والنفط واخليل والبغال وال

 .(4)يف جحافل أمثال اجلبال عموريةبمثله، وسار إىل 
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ية اإلمرباطورأعظم وأحصن مدينتني يف -وعمورية  أنقرةكان اهلدف النهائي اقتحام 

الذي يعرب عىل  ان مركز العمليات عند هنر اللمسوك -«القسطنطينية» البيزنطية بعد العاصمة

ة بحيث يتوجه جيشان من طريقني ، ووضعت اخلطَّ طرسوسالقريبة من « سلوقية» بلدة

، عرب درب احلدث أنقرةوخيرج من رسوج إىل  األفشني، أحدمها بقيادة أنقرةخمتلفني إىل 

ولكنه منقسم إىل جيش أسايس وطالئع، الطليعة األوىل  املعتصموالثاين هو الرئييس بقيادة 

يقودها أشناس والثانية يقودها وصيف )وكل هؤالء القادة أتراك(، هذا اجليش الثاين 

 .(1)ثم سيجتمع عند حصن الصفصاف طرسوسسيتحرك منقسام من درب 

الع عملها بكفاءة، فأنقذت طليعة أشناس من كمني قاتل مللك وأدت أجهزة االستط

ليهامجها عرب خماضة يف النهر مل تكن معروفة  الذي كان ينتظر عبورها هنر اللمس الروم

ناس فأوقف هبا تقدمها فأرسلها إىل طليعة أش املعتصمللمسلمني، لوال أن رسالة وصلت إىل 

تنتظر « مرج األسقف» نحو حصن الصفصاف، وظلت الطليعة معسكرة عند منطقة تسمى
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 .(1)وصول اإلمدادات واملعدات الثقيلة كاملجانيق والتي كانت يف مؤخرة اجليش

 ُتَكِلف أشناس بأن يقوم باستطالع خرب املعتصمويف مرج األسقف وصلت رسالة من 

حترشت بحصن  فارسالذي مل ُيعرف أين هو، فأخرج أشناس رسية من مائتي  ملك الروم

قرة وانقسمت إىل ثالثة جمموعات فوقع يف أرسهم جمموعة من الروم قدموا معلومات غالية 

 عن جيش الروم منها:

الفرغاين بتجميع  عمرمينا للرسية، فسارع قائدها يعد ك أن صاحب حصن قرة -1

ة جديدة فأفلت من الكمني، ورجع إىل طليعة املجموعات الثالثة يف مكان جديد وخطَّ 

 أشناس ومعه األرسى.

ايعسكر منذ أكثر من ثالثني  أن ملك الروم -2 لنهر  املعتصمينتظر عبور جيش  يوما

 لمس.ال

الذي بلغه وصوله  -األفشنيوهو جيش -فوجئ بجيش آخر  أن ملك الروم -3

وتوغله يف أرض الروم حتى صار يف ظهره، فانطلق ملك الروم بقسم من اجليش حلرب 

لتلحق  -من طرق خمتلفة-عدة رسل  املعتصماألفشني وترك عىل بقيته ابن خاله، فأرسل 

منهم عرشة آالف درهم إن استطاعوا إيصال الكتاب،  لكِل هبذه املعلومات وجعل  األفشني

 .(2)الذي كان قد توغل بحيث استحال الوصول إليه األفشنيا منهم مل يدرك لكن أحدا 

وطليعته التي  املعتصمثم وصلت املعدات الثقيلة مع مؤخرة اجليش، وبدأ حترك جيش 

لضائقة يف الغذاء وأعالف الدواب،  املعتصم، وتعرض جيش أنقرةيقودها أشناس نحو 

بني أيدي طليعة أشناس فعرض عليهم أن يدهلم عىل أرض أقوات  ا من الرومفأوقع اهلل أسريا 

فتم له ما أراد، وظفر اجليش بأرض  الذين هربوا منها مقابل تركه، أنقرةوعىل مكان أهل 

اهلاربني منها فُسدَّ النقص يف إمدادات اجليش الذي ظفر بكثري من  أنقرةمرعى ثم بمكان أهل 

 عىل ملك الروم! األفشني، وظفر بام هو أغىل من هذا.. ببرشى انتصار (3)الغنائم

، ودارت معركة األفشنيأس قسم من اجليش ملالقاة جيش عىل ر لقد انطلق ملك الروم
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انترص فيها الروم أول « لورله» قرب منطقة تسمى هـ(223شعبان من  25هائلة بينهام )

اثم صمد فرسان املسلمني وأعادوا اهلجوم بقوة حتى هزموا جيش الروم ومزقوه  ،األمر  ،متاما

وال حتى أين ملك الروم فينحازون  ،يدري أحد منهم موضع الكتائب األخرىوصار ال 

فإذا هبم جيدون الفوض  ، فعادت فلوهلم إىل معسكر اجليش الرئيس عند هنر اللمس(1)إليه

ونشبت بينهم خالفات  ،وقد تنازع األمراء مع ابن خال امللك األمر ،ضاربة بأطناهبا فيه

-فوجئ هبذا الوضع القاتل، فقتل قريبه  األفشنيملك الروم من هزيمته أمام  وملا عاد كبرية،

ا لتوحدهم يف القتال ه قتله إرضاء لألمراء وطلبا أو لعلَّ  ، حدث للجيشعامَّ  الا مسئوالذي رآه 

كان يف  الا ا إىل كافة املدن والبلدات أن ال يدخلوا إليهم رجوأرسل نداء عام   -من جديد

ا أو يرجع إىل معسكر امللك ليبارش احلرب، وأرسل من فوره جزءا  ،ا إال جلدوهاجليش هاربا 

، لكن هذا القسم وصل إليها فوجد أن املعتصمليحفظوها قبل أن يأتيها  أنقرةمن اجليش إىل 

امللك جيمع شتاته ليسري نحو هدف  أهلها قد خربوها وهجروها وهربوا منها، فانطلق

 .(2)عموريةاملسلمني الثاين.. 

خترب بام  األفشني، وصلت رسالة املعتصمبعد ثالثة أيام من وصول هذه املعلومات إىل 

وأن التقاء اجليوش  وة كام هطَّ جرى وبالنرص الذي أنزله اهلل عىل املسلمني، وتؤكد أن مسار اخل

 .(3)أنقرةسيكون يف 

هيكلة اجليش فجعله ثالثة جيوش منقسمة إىل كتائب، وعزم  املعتصم أعاد أنقرةومن 

االقتصادية والعسكرية، فسلكت  وعمورية من قدرات الروم أنقرةعىل تدمري كل ما بني 

الكتائب طرقا عديدة فبلغت يف إهناك الروم وختريب حصوهنم أقىص ما استطاعت ثم 

 !(4)عموريةاجتمعت مرة أخرى أمام اهلدف األكرب.. 

، ذات السور الشاهق هـ(223رمضان من  6اهلائلة التحصني ) املدينةحارصت اجليوش 

ارتفاع السور  مقدارصناعة جمانيق شاهقة ب املعتصمة بقه خندق عريض، فكانت خطَّ الذي يس

كل جندي إذا أكل  املعتصمفقد أمر  اخلندقوتكون واسعة بحيث تسع أربعة مقاتلني، وأما 
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 اخلندق، وكان املأمول أن يردم اخلندقيف   أن حيشو جلدها ترابا، ثم ترمى كل هذهشاة أو غناما 

فتسري عليه حتى تنقب السور، لكن رمي جلود الشياه كان يتم عىل عجل  (1)ثم تأيت الدبابة

، ثم مل تفلح الدبابات يف تسوية الا سه اخلندقوحجارهتم فلم يكن ردم  هربا من سهام الروم

 .(2)ةخلطَّ اجللود بل َعَلقت هبا، ففشلت هذه ا

ر اهلل هلم أسريا  أن إالَّ  لكن اهلل ال خييب سعي املخلصني فام هو ا كان من املسلمني َسخَّ

فلام رأى جيوش املسلمني هرب إليهم، وكان أغىل ما  ؛عمورية ثم تنرص وتزوج يف قدياما 

بناؤه بعد إمهال من خربته سيول قريبة ومل يكتمل  املدينةهرب به أن دهلم عىل موضع يف 

بنى السور بناء هشا بحيث يظهر  الوايل، فلام جاءت هذه احلرب وخيش الوايل من ملك الروم

كأن بناءه قد اكتمل عىل أن احلقيقة أن احلجارة ليست إال واجهة هلذه املنطقة الضعيفة يف 

 .(3)السور

ل فركز رضبات املجانيق عليها فبدأت يف االهنيار، وتركز عليها كالم الرج املعتصماخترب 

بطبيعة احلال، ولكن هذا االهنيار الرسيع غري املتوقع رضب معنوياهتم يف مقتل، فقرر  دفاع الروم

ص ا يف الليل ليتخلا مفاجئا مع القائد العسكري الذي أرسله ملك الروم أن ينفذ هجوما  املدينةوايل 

به من احلصار مع ما أمكنه من اجلنود، وأرسلوا هبذا رسالة إىل ملك الروم، لكن الرسالة وقعت يف 

ة اهلروب اخلاطف، مع يد جيش املسلمني فتم تشديد احلراسة بالليل عىل األبواب ففشلت خطَّ 

 .(4)استمرار الرتكيز عىل الناحية املنهارة من السور حتى سقطت حتت وقع الرضبات الدائمة

انحرصت احلرب حول هذه النقطة حتى اهنارت دفاعاهتا وعزم قائدها عىل التسليم 

وطلب األمان بعدما ختىل عنه القواد اآلخرون، وقبل أن يتم االتفاق عىل التسليم اقتحم 

يف كل وجه وشاع فيهم القتل  فهرب الروم (5)هـ(223رمضان من  13) املدينةاملسلمون 

ا املدينةيف سائر اجلهات واهنارت دفاعات  واألرس  الا أموا عمورية، وأخذ املسلمون من مجيعا

بإحراق ما بقي من ذلك،  املعتصمال حتد وال توصف فحملوا منها ما أمكن محله، وأمر 
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ضعاف القوة احلربية وبإحراق ما هنالك من املجانيق والدبابات وآالت احلرب ملزيد من إ

 .(1)هـ(223رمضان من  23ا )راجعا  للروم، ثم عاد

ا وكان األرسى مثل ذلك، ومنهم ن ألفا وثالث الروممن ا، قتل فيه  باهرا ا عظياما وكان نرصا 

 بغدادإىل  عموريةب الفاخرة من بأحد األبوا املعتصما، وبينهم واليها، كام جاء ستون قائدا 

 .(2)ببغدادفجعله يف دار اخلالفة 

 قصيدته الشهرية يف هذا النرص ومنها: وقد أنشد أبو متام

ـــِب  ـــَن الُكُت ـــاءا ِم ـــَدُق َأْنَب ـــْيُف َأْص  السَّ

 

ـــنَي اجلـــِد و   عـــِب الليف حـــدِه احلـــد  ب

ـحائِف يفب  ـفائِح الَ سـوُد الصَّ  يُض الصَّ

 

ــــِب   ــــك والرَي ــــوهِننَّ جــــالُء الشَّ  ُمُت

بأال خيرج يف هذا الوقت  املعتصموفيها هاجم أقوال املنجمني بقسوة، إذ كانوا نصحوا  

 من السنة ألن خرب النجوم يشري إىل اهلزيمة:

 ةا والِعْلــــُم يف ُشــــُهِب األَْرَمــــاِح الَِمَعــــ

 

ــُهِب   ــْبَعِة الش   اليف السَّ
 َبــنْيَ اخلَِميَســنْيِ

ـــا  ـــَن الن ُجـــوُم َوَم ـــْل َأْي ـــُة َب ـــَن الرواَي  َأْي

 

 َصاُغوه ِمْن ُزْخُرٍف فيها ومـْن َكـِذِب  

ـــــــــَث   ـــــــــا وأحادي صا ـــــــــةا  ختر  ق  ملفَّ

 

ـــَرِب   ْت والَغ ـــدَّ ـــٍع إَِذا ُع ـــْت بِنَْب  َلْيَس

ــــــاَم جُمْفلــــــةا   ــــــا زعمــــــوا األيَّ  عجائبا

 

ــنْ   ــِب َع ــَفار َأْو َرَج ــَفِر األَْص  ُهنَّ يف َص

ـــةٍ   ـــاَء ُمْظلَِم ـــْن َدْهَي ـــوا النـــاَس ِم ُف  وَخوَّ

 

نِب   ــذَّ ــريب  ذو ال ــُب الغ ــدا الكوك  إذا ب

ـــــةا   ب ـــــا ُمرتَّ ـــــراَج الُعْلي وا األب  وصـــــريَّ

 

باــــا َأْو غــــرْيَ ُمنَْقلِــــِب  
 َمــــا َكــــاَن ُمنَْقلِ

ـــة  ـــي غافل ـــا وه ـــاألمر عنه  يقضـــون ب

 

 نهــــا ويف ُقُطــــِب مــــا دار يف فلــــك م 

ا قبــــل موقعــــه   لــــو بيَّنــــت قــــط  أمــــرا

 

ــُلِب   ــان والص ــلَّ باألوث ــِف ماح  مل خُتْ

 ثم بدأ يف وصف الفتح وما جرى فيه، فمام قال هذه األبيات: 

ــــهِ  ــــيَط بِ ــــاىَل َأْن حُي ــــوِح َتَع ــــْتُح الُفت  َف

 

 َنْظــٌم ِمــن الشــْعِر َأْو َنْثــٌر ِمــَن اخُلَطــِب  

ـــــ  ـــــواُب السَّ ـــــتَُّح أب ـــــتٌح تف ـــــهُ ف  ل
ِ
 امء

 

ـــِب   ـــا الُقُش ـــربُز األرُض يف أثواهب  وت
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 لقـــــد تركـــــَت أمـــــرَي املـــــؤمننَي هبـــــا

 

ــخِر واخلشــِب   ــا ذليــَل الصَّ ــاِر يوما  للنَّ

 ىيــِل وهــَو ُضــحا اللغــادرَت فيهــا هبــيَم  

 

ـــَن   ُه َوْســـَطَها ُصـــْبٌح ِم  َهـــِب اللَيُشـــل 

جى رغبــْت    حتَّــى كــأنَّ جالبيــَب الــد 

 

ــأَ   ــا وَك ــْن َلْوهِنَ ــِب َع ــْمَس مَل َتِغ  نَّ الشَّ

لــــامُء عاكفــــةٌ   ــــاِر والظَّ  ضــــوٌء مــــَن النَّ

 

 ى شـحِب وُظلمٌة مَن دخـان يف ُضـحا  

ـــْمُس َطالَِعـــٌة ِمـــْن َذا وقـــْد َأَفَلـــْت    فالشَّ

 

ـــمُس واجبـــٌة مـــْن ذا وملْ جتـــِب    والشَّ

ـــــــ  ـــــــْدبرُي ُمْعَتِصـــــــٍم بِ ـــــــَتِقمِ اهللَِت   ُمنْ

 

 هللِ مرتقـــــــــــٍب يف اهلل ُمرتغـــــــــــِب  

  ْ ـــــْد إىَل َبَلـــــدٍ  مَل ـــــا، ومَلْ َينَْه ـــــُز َقْوما  َيْغ

 

عــــِب  إالَّ   ــــُه جــــيٌش مــــن الرَّ م  تقدَّ

مها  ـــــدَّ ـــــا فه ـــــَك اهلُل ُبْرَجْيه ـــــى ب  رم

 

ـــَك غـــرُي اهللِ ملْ يصـــِب   ـــْو رمـــى ب  ول

املدن اآلمنة الغافلة  ويزري بشجاعته يف اهلجوم والسلب عىل ملك الروم ثم هيجو توفيل 

 وفراره حني تأتيه الكتائب:

ـــــلتاا ـــــيِف ُمنَص ـــــا بالسَّ ـــــُه ُمعلنا  أَجْبَت

 

ـــِب   ـــْيِف مَلْ جُتِ  َوَلــْو َأَجْبـــَت بَِغــرْيِ السَّ

ـــ  احتَّ  ى َتَرْكـــَت َعمـــود الرْشـــِك ُمنَْعِفـــرا

 

ُنـــِب   ـــاِد والط  ـــىل األوت ـــِرْج ع  ومل ُتع

ـــوفلٌِس   ـــا رأى احلـــرَب رْأي العـــنِي ُت  ملَّ

 

ــَرِب   ــى ِمــَن احلَ ُة امَلْعنَ ــْرُب َمْشــَتقَّ  واحلَ

ـــــاألَْموال ِجْرَيَتهـــــا  ـــــُف بِ  َغـــــَدا ُيرَصِ

 

ُه الَبْحــــُر ُذو التَّيــــاِر واحلَــــَدِب    َفَعــــزَّ

ــهِ   ــوُر بِ ــاَت! ُزْعزَعــِت األَْرُض الَوُق  َهْيَه

 

 عــن غــْزِو حُمَْتِســٍب ال غــْزو ُمكتســِب  

 

 

 

ـــــهِ  ـــــريب بكثرت ـــــذهَب امُل ـــــق ال  ملْ ُينف

 

هِب    عـــىل احلىصـــ وبـــِه فْقـــٌر إىل الـــذَّ

ُتهـــــا  ـــــِل مهَّ ـــــوَد أســـــوَد الغي  إنَّ األُُس

 

ــلِب    يـوم الكرهيـِة يف املسـلوب ال السَّ

ـــــهُ   ـــــَم اخلطـــــي  َمنْطَِق ـــــْد َأجلَ ، َوَق  َوىلَّ

 

َتهــا األَْحَشــاُء يف صــَخِب    بَِســْكَتٍة حَتْ

 هذا اجلهاد والفتح وشكره عىل املعتصمثم يعود إىل مدح  

  َســــْعَيَك َعــــنْ اهلُلجــــاَزى  اهللَِخلِيَفــــَة 

 

 ُجْرُثوَمـِة الـدْيِن واإِلْسـاَلِم واحلََســِب  

احـــِة الُكـــربى فلـــْم ترهـــا  ــَت بالرَّ  برُصْ

 

ـــاُل   ـــِب  إالَّ ُتن ـــَن التَّع ـــ م ـــىل جرٍس  ع

هِر مــن رحــمٍ   وِف الــدَّ  إن كــان بــنَي رُصُ

 

ـــرِي ُمنقضـــِب   ـــاٍم غ  موصـــولٍة أْو ذم
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ــــا ــــَت هِبَ ــــالَّيت ُنرِصْ ــــَك ال اِم ــــنْيَ أيَّ  فَب

 

ــــاِم َبــــْدر   َأْقــــَرُب النََّســــِب  وَبــــنْيَ أيَّ

 َأْبَقْت َبني األْصـَفر املِْمـَراِض كاِسـِمهمُ  

 

ـْت َأْوُجـَه الَعـَرِب    ُصْفَر الوُجوِه وجلَّ

 
 املأمونبن  العباس مقتل

عاقال حني مل يستجب لتحريض بعض أمراء أبيه بأن يتوىل اخلالفة بعده عند  العباسكان 

، غري أن حتريض األمراء مل يتوقف، وما زال يزداد اإلحلاح عىل املعتصمموته منازعا لعمه 

الكبار، فتغري احلال بسطوع  املأمونواد الذي كان من ق عنبسةبن  ال سيام من عجيف العباس

مثل الصالحيات التي أعطاها له  املعتصمعطه ، ومل يُ الا كام كان أو دْ عُ يَ فلم  نجم األفشني

بغية أن يعود  العباسلألفشني، فعمل عجيف عىل حتريض  املعتصمأو التي أعطاها  املأمون

حركة إقناع األمراء بالبيعة  -العباسصديق - يه، كام تزعم احلارث السمرقنديإىل ما كان عل

 .(1)للعباس حتى أخذها من مجاعة منهم

، وبينام يتحرك اجليش نحو املعتصم، وعزم عىل قتل عمه العباسحتركت الرغبة يف صدر 

أن يقتل عمه يف هذا  العباسوأثناء املرور يف مضيق أشار عجيف عىل  عموريةثم  أنقرة

أعقل وأخلص لإلسالم من صاحبه  العباس، فكان بغدادويأخذ له البيعة ويرجع إىل  ،املضيق

وينتقم لشهداء املسلمني وأرساهم،  الذي ما يبايل ألجل غرضه من تعطيل فتح يؤدب الروم

: إين أكره أن أعطل عىل الناس هذه الغزوة، فلام تم الفتح عاود عجيف حتريض العباسفقال 

أن يكون ذلك يف  العباسلقتل عمه بينام الناس مشغولون بالفتح والغنائم فوعده  العباس

 .(2)املضيق الذي مروا عليه حني يكون اجليش يف طريق العودة

من عزم هؤالء القادة، ذلك أن قيادة الغزوة كانت لثالثة من  عموريةغزو  ثم عمق

ا- وأشناس ووصيف وغريهم األفشني: األتراك ، وهؤالء صار هلم أمر مثل إيتاخ -أيضا

بن  وأمحدوعمرو الفرغاين  عنبسةبن  ء مثل عجيفوهني وحتكم واشتداد عىل القادة القدما

فكان هذا أكثر ما أغاظهم وفتح النية لضم املزيد من األمراء إىل حركة  هشام،بن  خليل

 .(3)املأمونبن  العباسومبايعة  املعتصمتستهدف قتل 
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كان الرتتيب أن ينفذ األمر يف طريق العودة عند املضيق يف درب احلدث حيث تقل 

 العباسة قائمة عىل حتديد االغتياالت بحيث توىل كل أمري ممن بايع األعداد، وكانت اخلطَّ 

، لكن بعض األنباء ترسبت ألشناس الذي قبض عىل األتراك املعتصماغتيال قائد من قواد 

 املعتصممقيدا ومعه ما وصله من املعلومات، وعند  املعتصموأرسله إىل  احلارث السمرقندي

فه بأسامء األمراء الذين بايعوا للعباس وكانوا  اعرتف احلارث السمرقندي بمجمل األمر وعرَّ

واستطاع أن يستخلص منه تفاصيل  املأمونبن  العباسعىل ابن أخيه  املعتصمكثرة، فتحايل 

عىل األمراء اخلائنني،  املعتصماملوضوع التي طابقت ما قاله احلارث السمرقندي، فقبض 

افقتلهم  العباسوعىل ابن أخيه   .(1)نيعىل املنابر وسامه اللع العباس، كام أمر بلعن مجيعا

 املازيار مترد

 ..هـ(221) قارنبن  املازيار طربستان« آمل» عادت التمردات إىل الرشق، وثار يف

ويلتزم بدفع  الرشيديف عهد  طربستاناسمه ونداد هرمزد، وكان حيكم  كان جد املازيار

لضامن عدم  الرشيدكرهينة عند  بغدادا يف ، وكان ابنه قارن موجودا طربستانمبلغ سنوي لوايل 

يف  املأموناخلليفة  وندادبن  التمرد واإلخالل بدفع األموال، وبعد هذا بسنني ساعد قارن

زعيم  أن يدخل قارن يف اإلسالم، وبعد وفاة قارن تغلب املأمونحتى متنى  حروبه ضد الروم

وساعدته اخلالفة عىل اسرتجاع  بغدادقبيل عىل ملكه وانتزعه من ابنه املازيار فلجأ املازيار إىل 

« موىل أمري املؤمنني حممد» أن يدخل يف اإلسالم فأسلم وسمى املأمونمس منه ملكه والت

 .(2)«أيب احلسن» وتكنى بـ

كان يرفض أن يدفع األموال املقررة إىل نائب  واملأمون ولطبيعة هذا القرب بني املازيار

ابل كان يرسلها مبارشة إىل اخلالفة، لكنه مل يلبث  طاهربن  عبد اهللاملرشق  حتى أعلن  كثريا

 .(3)بعد مناورات، وارتد عن اإلسالم واعتنق املزدكية هـ(215العصيان عىل اخلالفة )

، فوقع عاتق املواجهة عىل ذاته يف العام يِفَ وُ تُ إذ  مواجهة املازيار املأمونومل يستطع 

 .املعتصم
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ظلمه وبطشه وفساده، فقد امتنع عن إرسال اخلراج  ساعتِ فرصة ال املأمونوكانت وفاة 

ثري منهم من أرضه، وجلأ إىل وأخذ يف اضطهاد املسلمني ممن هم حتت واليته حتى لقد هرب ك

يشكون إليه احلال الذي هم فيه فأرسل إليهم يطمئنهم  املعتصم، وأرسلوا إىل خراسان

 .(1)سيتوىل هذا األمر طاهربن  عبد اهللوخيربهم أن 

، وأنه لذلك طاهربن  عبد اهلل نيابة الرشق مكان أن يتوىلَّ  كان حيب   وقد قيل إن األفشني

يف التصدي له، ومن َثمَّ يعهد  طاهربن  عبد اهللعىل التمرد متوقعا فشل  حرض املازيار

، وقد استند هذا التوقع ملا سيظهر (2)اخلليفة إليه بمواجهة هذه الثورة وبالوالية عىل املرشق

 بعد ذلك من األفشني!

 له، بدفع خراج عامني ا، إذ طالبه املازياراملزيار فكان الرد عنيفا  طاهربن  عبد اهللراسل 

يف حربه، وكان خيطط حلصاره من ثالث جهات بثالثة  طاهربن  عبد اهللة فبدأت خطَّ 

حلصاره من ناحية  احلسنيبن  احلسنأحدمها بقيادة عمه  خراسانجيوش، جيشان من 

ا من نائبه ، واستدعى جيشا حلصاره من ناحية قومس لةبجبن  اين بقيادة حيان، والثجرجان

ري، فجرت بني الطاه إسحاقبن  حممدا يقوده فأرسل جيشا  إبراهيمبن  إسحاق بغدادعىل 

 نيب طاهر أن يوقعبن  عبد اهللهذه اجليوش وبني املازيار حروب طويلة جُمِْهدة استطاع فيها 

وبني قادته ومنهم ابن أخيه، ثم انتهت إىل أرس املازيار وإرساله إىل ابن طاهر، وهناك  املازيار

 -القائد الرتكي الكبري الذي أهنى مترد بابك- األفشني ة كبرية شاركه فيهااعرتف املازيار بخطَّ 

عبد وأبنائه، فكان أول َهِم  املعتصمة األفشني هي قتل إلسقاط الدولة العباسية، وكانت مهمَّ 

يف  بغدادفوصل  املعتصما إىل ه أسريا طاهر أن حيصل عىل رسائل األفشني إليه، ثم أرسلبن  اهلل

 .(3)، ومعه كثري من الغنائم النفيسة من اجلواهر والذهب والثيابهـ(225)

 أذربيجانيف  ا إىل اخلليفة، كان نائب األفشنيأسريا  ويف هذه األثناء وقبل أن يصل املازيار

ا- وهو من قرابته كثرية ونفائس كانت  الا واسمه منكجور األرشوسني قد وجد أموا -أيضا

 املعتصمفأغراه كثرهتا، فلم خيرب هبا اخلليفة، فوصل اخلرب إىل  مكنوزة من تراث بابك اخلرمي

                                                 
 وما بعدها. 5/251الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/215 الطربي: تاريخ الطربي (2)

 وما بعدها. 5/251الطربي: تاريخ الطربي  (3)



 العباســيون األقوياء   

 

576 

ذا فأنكر أن يكون قد حدث وعزم عىل عن طريق شاهد عيان، فكتب اخلليفة إىل منكجور هب

قتل من أبلغ اخلليفة لوال أنه هرب منه واحتمى بأهل أردبيل، ثم تأكد للمعتصم كذب 

به إىل  فقاتله حتى أجلأه إىل طلب األمان فعاد ا يقوده بغا الكبريمنكجور فأرسل إليه جيشا 

 .(1)هـ(225اخلليفة )

من أن  طاهربن  عبد اهللفأنكر عنده ما اعرتف به ل املعتصما إىل أسريا  م وصل املازيارث

ر بأن باجللد أربعامئة ومخسني سوطا، فأق املعتصم، وعاقبه شيئااقد كتب إليه  يكون األفشني

األفشني كان يراسله وحيرضه عىل التمرد، ثم مل يتحمل املازيار ما نزل به من الرضب فامت 

قواده  أهمَّ  املعتصم، وَقَتل بغدادعىل جرس  فيه، ثم ُصلب إىل جوار جثة بابك اخلرمي

 .(2)ورجاله

، وقد كانت تلوح الشبهات بام كان من خيانة األفشني املعتصمومن ناحية أخرى حتقق 

فيام  من معاقل األتراك- جزيلة إىل أرشوسنة الا من عدة أمور: فهو يرسل أموا األفشنيحول 

 -خراسانوايل - طاهربن  عبد اهلليفة أو عامله، فوقع هذا يف يد بغري علم اخلل -وراء النهر

أن يتابع مراقبة  املعتصمهبذا فأرسل إليه  املعتصمالذي تعرب هذه األموال يف واليته، وأبلغ 

 نْ هو مَ  األفشنيد القبض عليه بأن زيار عنااألمر، ثم هذا االعرتاف اخلطري الذي رصح به م

 .(3)فأمر بحبسه كان حيرضه عىل اخلروج

 املعتصميف أعظم مكانة لدى  املذل! فقبل هذا احلبس بشهور كان األفشني املعزوسبحان 

، بسامراء املعتصمتم يف قرص  هـ(221اآلخرة  )مجادى األفشنيبن  احلسنبل إن زواج ابنه 

« الغالية» بنفسه يتفقد احلضور، وكان توزع عىل الناس أطيب أنواع العطور املعتصموكان 

 !(4)فُتدهن هبا حلاهم

 األفشني نهاية

خلطر وعزم عىل اهلروب، ومل يكن ما سبق أحس با األفشنيبعدما تكشف من أمر 
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 وخراسان وفارس العراقفإنه ال حمالة سيقع يف أيدي والة اخلالفة يف  ،ابإمكانه أن هيرب رشقا 

، فيام وراء النهر ل إىل مراده يف بالد الرتكحتى يص -طاهربن  عبد اهللالتي يتوالها خصمه -

ثم  ،أرمينيةإىل  الا ثم شام ،الفراتية اجلزيرةحتى بالد  الا لذا كانت خطته اهلرب يف النهر شام

حتى يصل إىل مراده يف بالد الرتك، ثم  ثم يدور من حول بحر قزوين ،إىل بالد اخلزر الا شام

 .(1)مترده الكبري الذي يدبر له -وباالستعانة باخلزر-ثري من هناك يُ 

ب وقادته وأن يضع هلم ُسام  فيها، فإن مل يستج وكان من خطته إقامة وليمة للمعتصم

 املعتصم، فدبر املعتصمأفىض بام يعلم إىل  أحد األتراكأنَّ  إالَّ  فحسبه هؤالء القادة، املعتصم

حبسه يف قرص اجلوسق وبنى له سجنا مرتفعا سمي باللؤلؤة وُعِرف فيام بعد بسجن 

 .(2)األفشني

ليحتال حتى حيبس  طاهربن  عبد اهللا إىل رسيعا  املعتصمأرسل ذاته ويف الوقت 

عبد ، قبل أن يصل إليه خرب أبيه، فتعاون بالد ما وراء النهر، وقد كان يف األفشنيبن  احلسن

يف  املعتصمالساماين حتى خدعوه وقبضوا عليه وأرسلوا به إىل  أسدبن  نوحمع  طاهربن  اهلل

 .(3)سامراء

 وكعادة رجال السياسة إذا سقطوا تكشفت الكثري من أفعاله التي كانت خافية!!

، وممثل االهتام هو الوزير  دؤاد املعتزيلأيببن  أمحدأقيمت حماكمة لألفشني، كان قاضيها 

مصعب، وقد اهتم بن  إبراهيمبن  إسحاق بغداد، وحرضها نائب الزيات عبد امللكبن  حممد

 :ا بام يدل عىل بقائه عىل دين الفرسفيه

 أنه غري خمتتن. -1

ا كل واحد ألف سوط ألهنام هدما بيت أصنام فاختذاه ا ومؤذنا أنه رضب رجلني إماما  -2

 ا. مسجدا 

 ا فيه الكفر وهو حمىل باجلواهر والذهب. مصورا  ودمنة أن لديه كتاب كليلة -3

 أن األعاجم يكتبون يف رسائلهم إليه: أنت إله اآلهلة من العبيد. دون أن يعرتض عليهم. -1
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 بأن خيرج عن الطاعة وأنه يف ضيق حتى ينرص دين املجوس أنه كان يكاتب املازيار -5

 .الذي كان قديام ويظهره عىل دين العرب

 أنه يستطيب املنخنقة عىل املذبوحة.  -6

أنه كان يف كل يوم أربعاء يستدعي بشاة سوداء فيرضهبا بالسيف نصفني ويميش  -3

 بينهام ثم يأكلها )وهي عادة جموسية(. 

عىل بعض هذه االهتامات، فقال بأنـه مل خيتـتن ألنـه خيـاف األمل، ومل يبـد  وقد رد األفشني

 فقال لـه الـوزير: أنـت تطـاعن بالرمـاح يف احلـروب وال ختـاف مـن طعنهـا وختـاف هذا مقنعا 

 الفـاريس مـن آبائـه، وبـأن سـكوته  ودمنـة من قطع قلفة ببدنك؟ وبأنه إنام ورث كتـاب كليلـة

ــاتبون  ــانوا يك ــذين ك ــاجم ال ــر األع ــن نظ ــنحط م ــي ال ي ــام لك ــه، إن ــه باإلل ــىل تلقيب ــاءه ع  آب

 .(1)وأجداده هبذا

حمبوسا بعد العزة الكاملة واملكانة الرفيعة حتى مات يف حبسه )شعبان  وظل األفشني

، وصودرت أمواله دجلةفُصلِب ثم أحرق وُذِري رماده يف  املعتصم، فأمر به هـ(226

وأشياء كثرية  صناما مكللة بذهب وجواهر، وكتبا يف فضل دين املجوسفوجدوا يف أمالكه أ

كان يتهم هبا، تدل عىل كفره وزندقته، وحتقق بسببها ما ذكر عنه من االنتامء إىل دين آبائه 

 .(2)املجوس

إلسالم وهذه النهاية غري املتوقعة للقائد األكرب للدولة اإلسالمية، وثبوت انتامئه لغري ا

خني يتشككون يف كثري من أعامله وقد ذهب بعضهم إىل أن من سيئاته أنه جعلت بعض املؤرِ 

وأنه كان يضمر موافقته عىل ضالالته، فهذا ما ساهم يف تعاظم قوة بابك  تثاقل عن قتال بابك

، كذلك مل نعدم بعض (3)بغدادبابك عىل جرس يصلبه بجوار  املعتصموجترئه، وهو ما جعل 

إنام كان ضحية مؤامرات احلاسدين والوشاة عىل  من نفى التهمة بالكلية وقال بأن األفشني

 .(4)املكانة التي وصل إليها ببطولته وأنه مل يكن كافرا وال منافقا

                                                 
 وما بعدها. 5/263الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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 اليماني املربقع مترد

ا يف سبب نشوب هذا التمرد ال يصدق، وذلك أن أبا حرب املربقع سببا  الطربيساق 

كان من أهل اجلهاد يف الثغور، وجاء رجل من اجلند أراد أن ينزل يف منزله لدى غيبته فلام 

عارضت هذا زوجته بطبيعة احلال رضهبا اجلندي رضبة أثَّرت يف معصمها، فلام جاء أبو 

 رءوسأخربته فتتبع اجلندي فقتله ثم وجد نفسه ُمطاردا من قبل السلطات فهرب إىل  حرب

 !(1)اجلبال وتطور احلدث الفردي إىل مترد وثورة

اجلبال، وكان إذا مرَّ به أحد دعاه إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر  رءوساعتصم يف 

من اتبعه من املزارعني  غالباإلصالح، وكان كانت له مظلمة أو أراد  نْ فانضم إليه كل مَ 

، فاستفحل أمره الشامأنه يملك  (2)وظن الناس أن هذا هو السفياين الذي ورد يف احلديث

، وعند هذا أرسل هـ(223وكل هذا يف عام ) ،«مائة ألف مقاتل» ا، واتبعه نحو منجد  

بأهنم كثرة كثرية،  أيوببن  ا ففوجئ قائد اجليش رجاءوهو يف مرض املوت جيشا  املعتصم

ل املواجهة إىل حني تأيت أيام حراثة األرض متوقعا أن ؛ حتى فكان عىل قدر من الذكاء َأجَّ

 املعتصمبه إىل  ينفض عنه أغلب أتباعه، وهو ما كان بالفعل، فعند ذلك قاتله وأرسه، وعاد

 .(3)الذي كان قد أغضبه التأخر يف القتال حتى عرف السبب فشكره

 سامراء بناء

عاشته عىل أهنا  إالَّ  الزمان نصف قرن فحسب، عمرالتي عاشت يف  املدينةوسامراء هي 

ت فجأة كام ُوجدت فجأة، ا، ثم انطفأا فائقا ا حضاري  قمة الدنيا، عاصمة سياسية وازدهارا 

 الزمن حلظة برق أضاء للناس فمشوا فيه ثم أظلم عليهم فقاموا! عمرفكأهنا يف 

ا» العامرة، ويقول: حيب   املعتصمكان   حييىحممودة، فأوهلا عمران األرض التي  إن فيها أمورا

لبهائم، وترخص األسعار، ويكثر هبا العامل، وعليها يزكو اخلراج، وتكثر األموال، وتعيش ا

ا» :الزيات عبد امللكبن  حممدوكان يقول لوزيره  ،«الكسب، ويتسع املعاش  إذا وجدت موضعا

امتى أنفقت فيه عرشة دراهم جاء  .(4)«فال تؤامرين )تشاورين( فيه ين بعد سنة أحد عرش درمها

                                                 
 .5/269الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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وإدخاهلم كعنرص جديد يف  اجلنود األتراك املعتصممن توابع اختاذ  سامراءلقد كان بناء 

هبذا االنفجار  بغدادزيادة سكانية تركية، فضاقت  بغداداملجتمع، إذ هجمت عىل أهل 

ساكن واحلركة يف الطرقات، وأشد ما تكون املفاجئ الذي ضيق عىل الناس يف الديار وامل

إذا ركب يموت مجاعة من الصبيان » ، فكانبغدادبموكبه يف  املعتصماألزمة حني يتحرك 

 .(1)«والعميان والضعفاء الزدحام اخليل وضغطها

التي صارت - بغدادعن ذلك هجمة بدوية وعسكرية، فلم يتحمل أهل  الا وكانت فض

البدوية الغليظة اجلافة، إذ كانوا  طباع اجلند األتراك -ضارة والتمدن يف العاملذروة احل

ربام ثاروا  بغداديركضون باخليول والدواب فيصدمون الناس يمينا وشامال، فكان أهل 

 .(2)ببعضهم فقتلوه عند َصْدِمه المرأٍة أو شيٍخ كبري أو صبي أو رضير

، فهم بخالف بغدادمني يف ياملق ىة من التذمر بني اجلنود القداموصاحب ذلك كله حال

وارثي مكاهنم ومقامهم ومنزلتهم يف الدولة، وقد  املعاناة العامة للبغداديني يرون يف األتراك

ن حركة عسكرية منظمة أو انقالب ه حتى لقد خيش مساعاتِ هذا التذمر و املعتصموصل إىل 

اطلبوا يل موضعا أخرج إليه وأبني فيه مدينة وأعسكر به، فإن رابني » عسكري فأصدر أمرا:

 .(3)«حادث كنت بنجوة، وكنت قادرا عىل أن آتيهم يف الرب  ويف املاء بغدادمن عساكر 

وبداوهتم  أهلها لغلظة األتراك ، وكراهيةبغداد: ضيق ةفاجتمعت هذه األسباب الثالث

باالنتقال  املعتصمواالشتباكات اليومية بني الطرفني، وتذمر اجلنود البغداديني لتحسم خيار 

 إىل مدينة أخرى.

اعرتضه يف  الا ، وقيل إن رجبغدادوزاد من وترية التنفيذ حني اجتمع عليه وفد من أهل 

، وقال له: ما لك يا شيخ؟ املعتصم، فأراد اجلند رضبه فمنعهم إسحاق: يا أبا الا موكبه قائ

ة فرأيناك رش  جار، جئتنا هبؤالء العلوج من فقال: ال جزاك اهلل خريا عن اجلوار! جاورتنا مدَّ 

فأيتمت هبم صبياننا، وأرملت نساءنا، واهلل لنقاتلن ك بسهام فأسكنتهم بيننا  غلامنك األتراك

َحر، واملعتصم يسمع ذلك ساكتا  ندعو  :قالوا .ا، ويف رواية أنه قال: وما سهام السحرالسَّ

                                                 
 .3/131ياقوت احلموي: معجم البلدان  (1)
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 .(1)«بغدادوخرج من  .ال طاقة يل بذلك :املعتصمفقال  .عليك

مما جيعل  بغدادن جرت أكثر من حماولة الختيار املكان لكنها مل تصلح، إما للقرب م

ا اخلطر األمني قائام ا لسوء املناخ وإما البتعادها عن املياه، وإمَّ لضيق املساحة مما جيعل ، وإمَّ

رُسَّ من » التي عرفت باسم املدينةا عند هذه األمر أخريا  توسعها يف املستقبل حمدودا، ثم استقرَّ 

 سامراءوقيل بأهنا سميت « سامراء»و« رسمري» ثم خففت إىل« رسور من رأى» أو« رأى

وذلك بعد أن خربت وانتقلت عاصمة اخلالفة منها عائدة إىل « ساء من رأى» ختفيفا من

 .(2)بغداد

تشكل منطقة دفاعية حتيط  سامراءوكان من مزايا املوقع أن املياه التي حتيط بموضع 

ترتفع عن مستوى مياه النهر، مما حيميها من أخطار  سامراءدة، كام أن أرض بالعاصمة اجلدي

دائاما  بغدادالفيضان التي تعرضت هلا 
(3). 

بأربعة آالف  املعتصم، فاشرتاه منهم مل يكن يشء يف ذلك املكان إال دير قديم للنصارى

بدأت رحلة البناء واستجالب املهندسني والعامل والصناع وأصحاب احلرف  دينار، ثم

اجلديدة وبنائها، وأنشئت هلم منطقة خاصة  املدينةوالرسامني من سائر األنحاء لتخطيط 

كذلك بدأت رحلة مجع مواد البناء من اخلشب والساج  للسكن وهبا سوق لسد حاجاهتم،

 .(4)واحلديد واحلجارة والرخام والزجاج

وتم اختيار أفضل األماكن لتخصص لقصور اخلليفة ورجال الدولة من الكتَّاب 

 .(5)والوزراء والقادة العسكريني

ُوِضع املسجد اجلامع، وحوله أنشئت األسواق وصممت لتكون واسعة  املدينةويف قلب 

وكان يف كل قسم من أقسام ، بغدادفسيحة، وقسمت إىل أنواع التجارات عىل النحو الذي كان يف 

 (6)سوق صغري خاص منفرد هبا فيها كل ما يلزمهم من أنواع التجارات واملهن... املدينة

                                                 
 .3/131، وياقوت احلموي: معجم البلدان 5/213الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .122، واملقديس: أحسن التقاسيم ص53، 56اليعقويب: البلدان ص (2)
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منفردة وبعيدة عن باقي أهل  فقد جعل منطقة األتراك بغدادولكي يتجنب ما وقع يف 

ي اجليش من الفراغنة والعجم، فال خيتلط هبم أحد من الناس، ومنع ، وجياورهم باقسامراء

لكي يمنع  ؛عليهم بيع أمالكهم يف هذه األنحاء لغريهم، بل لقد اشرتى هلم اجلواري

ا من غريهم، وكانت كل أرسة مسجلة يف اختالطهم بالناس ومنعهم أن يصاهروا أحدا 

 !(1)الدواوين، بل لقد أمر أال ُيطل ق أحد زوجته

، بل إن هذا يدعو إىل االعتقاد بأن األمر مل يكن فقط حماولة جتنب اشتباكهم مع املدنيني

هو نظام عسكري صارم استهدف عزهلم عن املدنيني ربام لكيال تتكرر جتربة اخلراسانيني أو 

فيام بعد حتى لقد خاف اخلليفة ذاته انقالهبم عليه، الذين حتولوا إىل عبء عىل الدولة  العرب

وربام لكي يبدأ جتربة عسكرية كاملة االحرتاف بحيث ال يكون للعسكري أي ميول مدنية 

 جتذبه نحو الدعة والراحة والرتف، ربام هذا كله، وربام كان ثمة أسباب أخرى ال نعرفها.

ذاهتا، وساهم موضعها  بغداد ساعاتِ أكثر من معدل  الا ا هائساعا اتِ  سامراءالبناء يف  سعاتَّ و

من هنر  الضفة الغربية، وامتد البناء إىل وديار ربيعة باملوصلاملائي يف اتصال التجارة عرب النهر 

والتي كان يغلب عليها الطابع الزراعي من البساتني واجلنان واملتنزهات، وكان هذا  دجلة

اجلانب بمثابة االسرتاحات التي يتخذها القادة ألنفسهم يف مسكن ريفي يتكون من قرص أو 

 املعتصمدار فسيحة حتيطها البساتني والزروع واألرايض التي يملكها كإقطاع له، وكام جاء 

ا- بالبناء ورجاله وأدواته من كل مكان ليعمر اجلانب الرشقي جاء بالزراعة ورجاهلا  -أيضا

وأدواهتا وحبوهبا وغراسها حتى أحيا اجلانب الغريب ومد إليه املياه من النهر، وقد أخرجت 

الناس ا بلغ عرشة ماليني درهم يف العام، وقد كان هلذا أثره يف إقبال كبريا  الا األرض حمصو

 .(2) مما جعل توسعها مثال سامراءوالتجار واألعيان عىل 

ها ساعاتِ بعد نحو ثلث القرن ظلت عامرهتا و بغدادوحتى بعد أن عادت العاصمة إىل 

من رأى منذ اجتزت ب» يف رحلته: املهلبي العزيزي احلسنيا، يسجل الرحالة مدهشا  الا مث رس 

صالة الصبح يف شارع واحد ماد  عليه من جانبيه دور كأن اليد رفعت عنها للوقت
مل تعدم  (3)

                                                 
 .59اليعقويب: البلدان ص (1)

 بعدها. وما 61اليعقويب: البلدان ص (2)
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ا حيطاهنا فكاجلدد، فام زلنا نسري إىل بعد الظهر حتى انتهينا إىل  إال   األبواب والسقوف، فأم 

تلك احلال فام العامرة منها، وهي مقدار قرية يسرية يف وسطها، ثم رسنا من الغد عىل مثل 

 .(1)«خرجنا من آثار البناء إىل نحو الظهر، وال شك  أن طول البناء كان أكثر من ثامنية فراسخ

بعد أن زالت أيامها  سامراءالذي نشأ يف  املعتزبن  عبد اهللوفيام بعد كتب األمري العبايس 

متحرسا  وبغداد سامراء، كتب إىل صديق له رسالة يقارن فيها بني بغدادوعادت العاصمة إىل 

( وإن ُجِفَيت معشوقة السكنى، وحبيبة املثوى، كوكبها يقظان، سامراءعىل أهنا )» فيقول:

وليلها  ، ونسيمها معطر، وتراهبا أذفر، ويومها غداة،جوهروجوها عريان )نقي(، وحصباؤها 

( الوسخة السامء، الومدة املاء بغدادسحر، وطعامها هنيء، ورشاهبا مريء، ال كبلدتكم )

واهلواء، جوها غبار، وأرضها خبار، وماؤها طني، وتراهبا رسجني، وحيطاهنا نزور، 

 .(3)«ها من عرق...، فكم من شمسها من حمرتق، ويف ظلِ (2)وترشينها متوز

سنة التاريخ، وصارت أحاديث، ولو أن امللوك يتعظون لكنا نكتب  سامراءوجرت عىل 

يف التاريخ نحو ثلث القرن ال غري،  املدينة عمرا آخر، فام كان يف بال أحد أن يكون اآلن تارخيا 

 عتصماملومل تزل سامرا يف زيادة عامرة من أيام » عبارة تلخص عظة التاريخ: يقول القزويني

ووقعت املخالفة يف الدولة، فلم تزل يف  ، فعند ذلك قويت شوكة األتراكاملستعنيإىل أيام 

هبا إال كرخ  لكلية، فلم يبَق وترك سامرا با بغداد، فإنه انتقل إىل املعتضد باهللنقص إىل زمان 

ن مل يكن يف أبعد  ؛وموضع املشهد والباقي خراب يباب، يستوحش الناظر إليها سامرا

ااأل  بتغري   يتغريَّ ب األمور وال لِ قَ يُ  نْ منها. فسبحان مَ  رض أحسن وال أمجل وال أوسع ملكا

 !(4)«األزمنة والدهور

  حنبلبن  أمحد اإلمام حمنة

 .. حنبلبن  أمحدجرت حمنة اإلمام  املعتصمعىل يد 

، فهـذا املـأمونويبدو املشهد مفهوما حني يتوىل رجل كاملعتصـم أمـر اخلالفـة بعـد أخيـه 
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 يكاد جييد القراءة والكتابة وال حظ له من العلم، ال ريب أنه كان ينظر ألخيه الذي ال املعتصم

نظرة ملؤهـا اإلكبـار واإلجـالل عـىل مـا لـه مـن العلـم، ومـا يسـاهم بـه يف املنـاظرات  املأمون

أن أخـاه  املعتصـمواملجالس مع كبار علامء الدنيا يف ذلك الوقت، ومل يكن باإلمكان أن يقتنـع 

والعلـامء لرأيـه يف خلـق القـرآن يمكـن أن يكـون عـىل  ا الـذي انصـاع الفقهـاءواسع العلم هذ

ضالل، وما هو بأهل ألن يتفهم أمرا دقيقا يف مسـألة فلسـفية كالميـة كانـت جـداال بـني أهـل 

ها القرائح وتشتبك فيها العقول وتأيت بالدقائق والنوادر فرتة طويلة، تنقدح في واملعتزلة السنة

 والردود واحلجج!

ه من القول يف خلق القرآن، ومرتددا بني قناعته بام كان عليه أخ املعتصمهذا كان  لكِل 

يف حاشيته، وبني ما  -رأس املعتزلة- أيب دؤادبن  أمحد املأمونويزيد من هذا استمرار وزير 

الذي طارت شهرته يف اآلفاق وشهد له الكبار  أمحديراه من زهد وثبات وأخالق اإلمام 

تقى وال أا فت هبا أحدا وما خل بغدادخرجت من » :قبل موته الشافعيقال فيه ؛ حتى األجالء

يف هذا الوقت هي جممع العلامء  وبغداد، (1)«حنبلبن  أمحدأورع وال أفقه وال أعلم من 

 والزهاد. والفقهاء

عىل منقسام بني هاتني العاطفتني، وأراد حسم تردده هذا بالضغط  املعتصمكان قلب 

لكنه منعه من اخلطابة والتدريس، بعدئٍذ  وامتحانه ثم رأى منه ما جعله يكف عنه أمحداإلمام 

 فهو يف تصوره ينرش الضاللة بني الناس!!

الذي اندهش حني رآه شيخا  املعتصمووضع يف القيود، ثم ُأدخل عىل  أمحدُحبِس اإلمام 

يف  أمحدفيه روح مترد وقلة علم وسذاجة، وكان اإلمام كهال وكان يظنه شابا حدث السن 

 كان قبيل مل أتعرض إليك. نْ أواخر اخلمسني من عمره، وقال له: لوال أنك كنت يف يد مَ 

بطبيعة احلال، وكان من يف  املعتصموجرت مناظرة يف مسألة خلق القرآن مل يفهمها 

بقوله:  أيب دؤادبن  أمحداع إفحامهم حتى ختم الكالم حني استط أمحدحرضته حيرضونه عىل 

فسلهم، فقال هلم: ما  هو واهلل يا أمري املؤمنني ضال مضل مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء

 .تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أيب دؤاد
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ا ا زاهدا ثابتا  الا ا ال يفهمه ويرى رجيسمع كالما  واستمرت املناظرة ثالثة أيام، واملعتصم

أجبني إىل هذا )القول بخلق القرآن( حتى أجعلك  أمحدف له ويقول: يا طيفحمهم، فكان يتل

من كتاب اهلل أو سنة  من خاصتي وممن يطأ بساطي. فيقول اإلمام: يا أمري املؤمنني يأتوين بآية

 عن رسول اهلل  حتى أجيبهم إليها. 

بن  إسحاقفلام خاب سبيل املناظرات ونقد األفكار جاءت توازنات السياسة، فقال 

غلب خليفتني، : يا أمري املؤمنني ليس من تدبري اخلالفة أن ختيل سبيله ويبغدادنائب  إبراهيم

األمر  املعتصمهدفه فاعترب  إسحاقواشتد غضبه، وأتى حتريض  املعتصمفعند ذلك محى 

 .هوأمر بجلد أمحد وكأنه هزيمة شخصية له، فغضب عىل اإلمام

اولون وحي أمحدعىل  املعتصم، والقوم حياولون حتريض املعتصماجللد أمام  استمرَّ وقد 

فقد وعيه من كثرة السياط وعند ذلك أمر ؛ حتى عن رأيه، فال يزيده هذا إال ثباتا أمحدإثناء 

رمضان من  25وهو خارج احلبس يف ) أمحدالوعي إىل اإلمام  بإطالقه، فعاد املعتصم

 ، وُعِرض عليه املاء وهو يف شدة التعب فرفض وأكمل صوم يومه.هـ(221

اعىل ما كان منه ندما  ملعتصماثم ندم  شفي ففرح ؛ حتى ايومي   ه، وكان يسأل عن حالكثريا

ماذا ينفعك أن » ة، وكان يقول:عن كل من آذاه إال أهل البدع أمحد، وعفا اإلمام املعتصم

ب أخوك املسلم بسببك؟  «.ُيعذَّ

 عتصمامل مع وقفة

بعد مرض بدأ يف املحرم من هذا العام، وظل  هـ(223ربيع األول من  3) املعتصم يِفَ وُ تُ 

 .هارونبه حتى كان فيه أجله، وكان ويل عهده ابنه 

ن؛ ألنه ثامن ولد   يةح ثامن، وأنه ثامن اخللفاء من ذريته، ومنها أنه فتالعباسيقال له امُلَثمَّ

فتوحات، ومنها أنه أقام يف اخلالفة ثامين سنني وثامنية أشهر وثامنية أيام وقيل ويومني، وأنه ولد 

وله من العمر ثامنية وأربعون  يِفَ وُ تُ سنة ثامنني ومائة يف شعبان وهو الشهر الثامن من السنة، وأنه 

يف مستهل رمضان  الشاممن  بغدادسنة، ومنها أنه خلف ثامنية بنني وثامين بنات، ومنها أنه دخل 

 .(1)املأمونسنة ثامن عرشة ومائتني بعد استكامل ثامنية أشهر من السنة بعد موت أخيه 
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يا  (1)سأله: ما تقول يف الُبرْس  املعتصمأن  عموريةحني كان معه يف فتح  يروي وزيره ابن أيب دؤاد

ىل إ. قال: صدقت قد وجهت بالعراقوالبرس  ببالد الرومأبا عبداهلل؟ قلت: يا أمري املؤمنني نحن 

هات إحدى الكباستني فجاء  يا إيتاخ :وا بكباستني وعلمت أنك تشتهيه ثم قالءفجا مدينة السالم

جعلني اهلل فداك  :فقلت .بكباسة برس فمد ذراعه وقبض عليها بيده وقال كل بحيايت عليك من يدي

زال حارسا عن  فواهلل ما :قال .ال واهلل إال من يدي :قال .يا أمري املؤمنني بل تضعها فآكل كام أريد

 .(2)ذراعه ومادا يده وأنا أجتبي من الغدق وآكل حتى رمى به خاليا ما فيه برسة

: كان شهام وله مهة عالية يف احلرب ومهابة عظيمة يف القلوب، وإنام كانت ابن كثرييقول 

، وهو ال هيتم بالتزيني وال الزخارف بل (3)غريه هنمته يف اإلنفاق يف احلرب ال يف البناء وال يف

لذة يف تزيني البناء وكانت  مل يكن للمعتصم» :مروانبن  بالقوة واملتانة كام يقول كاتبه الفضل

مع هذا  لكنه ،«غايته يف اإلحكام، ومل يكن بالنفقة عىل يشء أسمح منه بالنفقة يف احلرب

 .(4)تصدق بامئة مليون درهم بشهادة وزيره ابن أيب دؤاد

* * * 
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 باهلل قــــــــالواث

 

احلادية ، وتوىل اخلالفة وهو يف مكةيف طريق  هـ(196باهلل )شعبان  الواثق هارونُولد 

والثالثني من عمره، وكان أبيض اللون، مرشبا محرة، مجيل املنظر، َحَسن اجلسم، قاتم العني 

الذي كان  املأموناليرسى، فيها نكتة بيضاء، وكان شاعرا ويروي الشعر، وكان حمببا إىل عمه 

 سكناته.يفضله عن بعض أوالده، كام كان هو يتشبه باملأمون يف حركاته و

 .سامراءإىل  مع األتراك املعتصمحني انتقل عنها  بغدادهو النائب عىل  وكان الواثق

العام  ع بخالفة ابنها، إذ خرجت إىل احلج يفوكانت أمه جارية رومية، ولكنها مل تتمتَّ 

!! ولوال أن الكوفة، فدفنت يف هـ(223)ذي القعدة  احلريةالذي توىل فيه اخلالفة فامتت يف 

؟ لذة اخلالفة التاريخ ال ينقل كل يشء، لكان لنا أن نسأل: أهيام غلب يف نفس الواثق

 ن للقلوب تارخياا غري مكتوب!والسلطان أم غصة موت أمه؟؟.. إ

*** 

، وكان عىل مذهب أبيه هـ(223ربيع األول من  5باخلالفة يف ) الواثق هارونبويع 

 وعمه يف القول بخلق القرآن، وعىل مذهب عمه يف اإلحسان إىل العلويني.

عبد بن  حممدما فعله مع وزير أبيه  ةاألُمَّ وإيثاره مصلحة  ومما يدل عىل صالح الواثق

أال يعطيه إياه واستمع  املعتصم، إذ كان قد طلب ماال من أبيه فنصح الوزير أباه الزيات امللك

الزيات،  امللكعبد بن  حممدلنصيحته، فأقسم الواثق لئن آل إليه أمر اخلالفة ليقتلن  املعتصم

فلام آل إليه األمر اجتهد يف البحث عمن يصلح مكانه للوزارة فلم جيد من هو مثله، فاستدعاه 

ا من ُخُلو  الدولة من مثلك، وسأكِفر عن يميني، فإين أجد للامل : سأستبقيك خوفا الا قائ

 .(1)ا، وظل وزيره حتى مات الواثقا، وال أجد عن مثلك عوضا عوضا 
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 تراكاأل نفوذ ازدياد

 هـ(225في )رمضان واالعتامد عليهم، ف عىل خطى أبيه يف تقديم األتراك سار الواثق

َجه وألبسه وشاحني من  خلع الواثق عىل أشناس األمري الرتكي، لقب السلطان، وَتوَّ

 يِفَ وُ تُ إذا ؛ حتى ه بحقوق تعدو نطاق املهام العسكرية اخلاصة، وبذلك اعرتف ل(1)جوهر

قد أمسى من القوة بحيث يستطيع أن  -َخَلف أشناس-مبكرة كان وصيف  الواثق يف سن  

 ، وسيأيت ذلك معنا فيام بعد.(2)يرفع إىل العرش الرجل الذي يرتضيه

، فإنه ية ما آل إليه حال األتراكمسئولأن حيمله خ هو اخلليفة الذي يمكن للمؤرِ  والواثق

يشعرون  مل يقم بفعاليات عسكرية تذكر، فكان حكمه فرتة ركود جعل الرتك» طوال فرتته

لون يف السياسة، وبدل أن يقف اخلليفة ضد هذا االجتاه ويقرص فعاليتهم عىل تهم ويتدخَّ يَّ بأمهِ 

نراه يسهل الطريق هلم بتعيينهم يف اإلدارة،  -املعتصمكام كان يفعل -احي العسكرية النو

ن عن خطئه اخلطري، وهو عدم تعيني مسئوالضعفه وقلة إدراكه  مدى نفوذهم، ولعلَّ  سعاتَّ ف

فلم  ويل عهده بعده، ففتح للرتك باب التدخل يف آخر مراحل السلطة وهي اختيار اخلليفة،

فكانت هذه سابقة  املتوكلبل كانت هلم اليد الطوىل يف انتخاب  ؛يرتددوا يف استغالل الفرصة

 .(3)«جرت الويالت عىل العباسيني

 الُكتَّاب نكبة

جمموعة من كتاب الدواوين للرشاوى، تلقي  حيث ظهر للواثق هـ(229وكانت يف )

ويبدو أنه انتبه لذلك عىل إثر نقص واضح يف بيت املال، فاستخلص منهم خلزانة الدولة كٌل 

، كام عاقب بعضهم باجللد عىل عىل حسب جريمته فمنهم من أخذ منه مليون دينار فام أقل  

ا وحركة ا كبريا قدر ما فعل، فمنهم من رضب ألف سوط وأكثر من ذلك وأقل، وكان حدثا 

ط )وهم مدير ل الدولة امتدت لوالة الرُشَ األمن بالتعبري املعارص(،  وتطهري يف صفوف ُعامَّ

 .(4)يف حتقيقات علنية شهدها الناس إبراهيمبن  إسحاقوتوىل أمر التحقيق يف هذا 
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 التمرد حركات

، وكانت البداية أهنم يقطعون طريق الناس ثم احلجازيف أرض  متردت قبيلة بني سليم

تطور احلال إىل أن صاروا يدخلون األسواق فيأخذون ما شاءوا بالسعر الذي حيبون، ثم 

ل فيها بعض من أرشاف توسعت عمليات قطع الطريق حتى صارت كبرية ومنظمة وُقتِ 

رسية عسكرية صغرية انضم  املدينة املنورةوباهلة، فأرسل إليهم وايل  القبائل من بني كنانة

زموا أمام األعداد فقاتلوا بني سليم لكنهم اهن ومن العرب إليها املتطوعون من األنصار

 مكةاملتتالية التي قدمت إليهم دعام هلم، فتطور أمرهم إىل أن استولوا عىل املنطقة ما بني 

 ،«بغا الكبري» املعروف بـ الرتكي موسىا يقوده أبو جيشا  ، فبعث الواثقهـ(231) واملدينة

يف عقر ديارهم وهزمهم وأرس منهم، ثم أخذ منهم ألف رجل من  هـ(231فقاتلهم )شعبان 

ا- املعروفني باإلفساد والرش فحبسهم، وبعد انقضاء احلج فعل هذا  مع بني هالل -أيضا

حربا كحرب بني سليم، فحبسهم مع  الذين دفعوا إليه ثالثامئة من أهل اإلفساد فيهم ليتجنبوا

ونفذوا  املدينة.. لكن هؤالء انتهزوا فرصة خروج بغا من (1)املدينة املنورةجمرمي بني سليم يف 

 الا الذين قاتلوهم قتا املدينةلكنهم وقعوا يف يد أهل  املدينةعملية هروب كبرية من سجنهم يف 

اتلوهم حتى ق ؛اشديدا   .(2)وأخذوا بثاراهتم املاضية مجيعا

 مثل غطفانذاته وكان بغا يثبت األمن ويؤدب قبائل األعراب التي جرت عىل املنوال 

وبني كالب، فكان معهم كام كان من قبل يأخذ منهم جمرميهم  وأشجع وثعلبة وفزارة

 .(3)وحيبسهم

وشهد موسم احلج ومل يكن  احلجازومن حسن حظ بغا واخلالفة أنه مكث يف أرض 

 ا منه!يعلم أن ثورة أخرى ستنشب قريبا 

 عمروبن  حممدإذ مترد  الفراتية اجلزيرةإىل أرض  ويف الشامل عادت ذكرى اخلوارج
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ا، إذ مل يكن معه ا وانتحاري  ا حمدودا ، لكنه كان متردا من اخلوارج يف بالد ربيعة هـ(231التغلبي )

بن  لمأيب مسبن  غانم للموصلفحسب، فاستطاع القائد العسكري  الا إال ثالثة عرش رج

ا ا! ثم بعث به أسريا أيضا  الا أنه خرج له يف ثالثة عرش رج عىل الرغم منالطويس أن هيزمه  محيد

 .(1)فُقتِل، وعلق رأسه إىل جوار غريه من املقتولني ليكون عربة بغدادإىل 

أخافوا الناس  وطربستان أصبهانيف نواحي  مجاعة من األكرادوكان مترد آخر قد قام به 

ومعه  هـ(231) بغدادوقطعوا الطريق، فتصدى له وصيف اخلادم الرتكي، فهزمهم ودخل 

كراد نحو من مخسامئة يف القيود، ألانحو مخسامئة أسري منهم، قدم وصيف اخلادم بجامعة من 

 .(2)بخمسة وسبعني ألف دينار، وقلَّده سيفا وَخَلع عليه فكافأه الواثق

، وهو اهليثمبن  مالكبن  نرصبن  أمحدا آخر قاده تشهد متردا  بغدادويف هذه األثناء كانت 

وكان يف جملس  خراسانوا الدعوة يف ءأحد النقباء االثني عرش الذين بد اهليثمبن  حفيد مالك

 .أيب مسلم اخلراساينالنقباء، وكان من أقرب الناس إىل 

يف أثناء  بغدادزعامء اللجان الشعبية حلامية  أحدالذي كان  مالكبن  وأبوه هو نرص

ذا  أمحد، وكان هـ(211) بغدادعن  املأموناالنفالت األمني يف بداية ذلك القرن عند غياب 

نته من الدولة وتاريخ أبيه وجده أكثر جرأة عىل مهامجة القول بخلق شخصية قوية وكان ملكا

بن  ثني يف وقته كيحيىالقرآن بل والتعريض باخلليفة ذاته، وذلك أنه كان صديقا لكبار املحدِ 

والدين واخلري، وكانت له  وكان هو من أهل العلموغريهم،  والدورقي حنبلبن  وأمحد معني

 .(3)وجاهة ورياسة واعتداد بنفسه

لتأثره باملأمون، أشد اخللفاء يف الدعوة إىل القول بخلق القرآن واإللزام به،  وكان الواثق

أنه خري من يمكن أن يقود الدعوة إىل األمر  نرصبن  أمحدوقد رأى من جيتمعون عىل 

باملعروف والنهي عن املنكر ملا له من وجاهة وملا آلبائه من تاريخ وإنجازات يف الدولة 
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يدعو إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان عىل رأس ما ينهى عنه:  أمحدالعباسية، فقام 

، فتكونت نواة تنظيم رسي بغدادتمع عليه مجاعة األلوف من أهل القول بخلق القرآن، فاج

، عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر واخلروج هـ(231نرص )شعبان بن  أدى البيعة ألمحد

عىل السلطان لبدعته ودعوته إىل القول بخلق القرآن، وملا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من 

وغريها. غري أن خطأ خطريا يف توقيت اخلروج والثورة من رجلني من  املعاو والفواحش

أتباع  عىل زعامء احلركة وأهم   بغدادأدى إىل انكشاف األمر كله، فقبض نائب  أمحدأتباع 

، فانتهت هذه (1)هـ(331)آخر شعبان  سامراءوأرسل هبم إىل اخلليفة يف  ،نرصبن  أمحد

 نرص بعد قليل.بن  أمحدبدأ، وسيأيت بنا ما صار إليه أمر احلركة قبل أن ت

عىل الرغم  تدل داللة واضحة عىل قوة أعداء املعتزلة» هذه نرصبن  أمحدعىل أن حركة  

ا يف املعتزلة( سياسي   استمرار ثالثة خلفاء عىل نرشها، فال تستغرب سهولة رضهبا )أي من

 .(2)«املتوكلعرص 

 

اندلع مترد آخر يف بني نمري  اجلزيرةوأقر بغا أمر األعراب يف  بعدما انتهت ثورة بني سليم

ما زال يف أرض  ، وكان بغا الكبرياجلزيرة العربيةرشق  الياممةيف  هـ(232بعدها بعام ونيف )

حلرهبم، فعرض عليهم األمان والتسليم فرفضوا، ومل يزل يواصل  ، فوجهه الواثقاحلجاز

 ،اوا آخرهم وجرحوا رفيقه، فقاتلهم فلقي منهم عناء شديدا إرسال الرسل إليهم حتى قتل

ا- فهزمهم متيموُهزم يف أكثر من جولة ثم شاء اهلل له فهزمهم، ثم قاتل بعدهم بني   -أيضا

 .(3)أسورينومعه زعامء التمرد م بغدادإىل  ، ثم عادهـ(232اآلخرة  ىمجادمن  15)

 الطاهرية الدولة متكن

قامت الدولة الطاهرية بدورها خري قيام، إذ محلت عبء مواجهة التمردات عىل اخلالفة 

العلوي  القاسمبن  حممدو هـ(215) قارنبن  ، واملازيارهـ(212) كتمرد بابك اخلرمي

، فإما قضوا عليها جزئيا أو كليا، واكتشف خراسانيف  يف الطالقان، واخلوارج هـ(219)

                                                 
 .253، 5/252الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .36د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (2)
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، ومحل الطاهريون الا ا جليكبريا  الا عمفكان هذا  املعتصمضد  الطاهريون مؤامرة األفشني

من كل ما سبق أنه مل َتْبُد من الطاهريني  عبء إقرار املرشق ومل يكن هذا باألمر السهل، وأهم  

 بوادر استقالل أو انفصال عن دولة اخلالفة!

 15كانت موارد واليته  (1)هـ(312ربيع األولمن  11) طاهربن  عبد اهلل يِفَ وُ تُ وحني 

هذا عبد اهلل ا، وهو رقم كبري يدل عىل حسن السياسة واإلدارة، وقد كان مليون درهم سنوي  

، ومل يتهاون مع حكام خراسانيف  فتن اخلوارج» هو أفضل حكام الدولة الطاهرية، فقد أزال

وخراسان، وأمرهم بوضع كتاب عن  العراقمن  الرعية، ومجع الفقهاءاألقاليم الذين ظلموا 

واستخدام املاء، وألزم أهل دولته باتباع ما جاء يف  األرض وملكيتها وأساليب الري

 .(2)«الكتاب

التي تعد إحدى والياهتم وعهدوا هبا  بالد ما وراء النهروكان الطاهريون يرشفون عىل 

الذي فصل إقليم ما وراء النهر عن سلطة الطاهريني يف  كان عهد الواثق؛ حتى إىل السامانيني

 تابعة للخالفة مبارشة.ذاته وجعل واليتهم عىل املستوى  خراسان

ا- يف هذا، إما لرفع شأن السامانيني وقد أبدوا هموتتعدد التفسريات  كفاءة يف  -أيضا

إدارة هذه املناطق، أو رفعا للعبء عن الطاهريني الذين بدأ حاهلم يف الرتاجع يف ذلك 

 الوقت.

ــرن يف  ــة نصــف ق ــة الطاهري ــت الدول ــم: خراســانظل ــا ســتة ه ــن  طــاهر، حكــم فيه  ب

، ثم ابنـه طاهربن  عبد اهللبن  ، ثم طاهرطاهربن  وعبد اهلل طاهربن  طلحةه: اثم ابن احلسني،

.. حتى زالت عىل يد الدولة الصفارية كـام سـيأيت معنـا حممدبن  ، ثم ابنه طاهرطاهربن  حممد

 فيام بعد.

 الروم مع العالقة

ــل ــات توفي ــن  م ــلب ـــ(223) ميخائي ــله ــه ميخائي ــان ابن ــه  ، وك ــت أم صــغريا، فحكم

لتبادل األرسى، وكان عدد األرسى املسـلمني  والروماق بني املسلمني ، فجرى اتف(3)تيودورة

                                                 
 .5/239الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .33د. عصام الدين الفقي: الدول املستقلة يف املرشق اإلسالمي ص (2)
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، بيـنام كـان عـدد (1)، بينهم ثامنامئة من النساء واألطفـال، ومائـة مـن أهـل الذمـةاأسريا  1362

ا ا أقـلَّ أهنم كـانو الطربيخمتلفا فيه بني املصادر ففيام تشري روايات  (2)أرسى الروم تـذكر  كثـريا

 . (3)روايات أخرى أن عددهم كان أكرب من أرسى املسلمني بكثري

ذكرت عددا أكرب ألرسى املسلمني ثم اتضح  وهذا اخلالف راجع إىل أن سفارة الروم

من كل اململكة ليساوي إىل رشاء الرقيق الروم  سعى الواثق ؛ ولذلكمن هذا فيام بعد أهنم أقلَّ 

 يف قرصه من الرقيق حتى النساء والعجائز هبم أرسى املسلمني وملا مل يكتمل العدد أفرج عامَّ 

وما إىل ذلك، ثم اتضح يف حلظة الفداء أن عدد الروم عند املسلمني أكرب من عدد املسلمني 

 عند الروم.

، فُنِصب جرسان هـ(231)املحرم   هذه العملية األمري الرتكي خاقان اخلادموقد توىلَّ 

يف جرسهم فانتهى إىل  مسلمة أو مسلاما  فإذا أرسل الروم» ،طرسوسعند هنر قريب من 

ا من الروم عىل جرسهم فإذا انتهى املسلمني َكربَّ وَكربَّ املسلمون، ثم يرسل املسلمون أسريا 

ا،تكلم بكالم يشبه التكبري إليهم  ومل يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفس، ثم  أيضا

 .(4)«بقي مع خاقان مجاعة من الروم األسارى فأطلقهم للروم حتى يكون له الفضل عليهم

 وقد وقع ألرسى املسلمني حمنة مل يتوقعوها يف أثناء هذه املبادلة.. سنأيت هلا بعد قليل!

ا- ووقعت فبلغ  البرصةيف بحر  هاشمبن  إبراهيمقادها  هـ(231غزوة بحرية ) -أيضا

 املنصورت يف عهد ا، لكن املأساة التي متَّ أداين بالد رسشب وبعض قراها وأصاب سبيا 

بني جنابا  ةالبرصيف بحر  هـ(231فقد أصيبت مراكب املتطوعني ) ؛ة أخرىرت مرَّ تكرَّ 

 .(5)وسينني وأصيب عدد منهم

 !أسوأ بل.. املأمون خطى على

 يف مسألتني: تقريب العلويني، واالعتزال. املأمونعىل خطى عمه  وسار الواثق

                                                 
 .6/55، وابن األثري: الكامل يف التاريخ 5/251، والطربي: تاريخ الطربي 113بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (1)

كان كثري من أرسى الروم يدخلون اإلسالم وينحازون إىل املسلمني، ومن ُيطلق عليهم أرسى الروم فاملقصودون به هم من ظلوا يف  (2)

 عىل دينهم ووالئهم للروم. األرس

 .5/255الطربي: تاريخ الطربي  (3)

 .11/335وما بعدها، وابن كثري: البداية والنهاية  5/256الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .112بن خياط: تاريخ خليفة ص خليفة (5)
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: ما أحسن أحد من خلفاء أكثمبن  يىحيفأما تقريب العلويني، فيلخصه قول القايض 

 .(1): ما مات وفيهم فقريما أحسن إليهم الواثق أيب طالبإىل آل  العباسبني 

« التقليد» االعتزال، ويبغض ما يسميه حيب   -املأمونوعمه  املعتصمكأبيه - وكان الواثق

وأهله، لذا امتحن الناس يف القول بخلق القرآن وأرسل إىل القضاة يف األمصار ليمتحنوا 

، وُحبس هبذه التهمة خلق (2)الناس، وأمرهم أال يقبلوا شهادة إال من رجل قال بالتوحيد

 .(3)كثري

اخلزاعي،  نرصبن  أمحدوال أوضح عىل هذا من واقعتني هلام داللتهام القوية: موقفه من 

 «.امتحان األرسى» وجريمته املسامة

، أيب دؤاد املعتزيلبن  أمحدإىل جملسه، وحرض عنده القايض  نرصبن  أمحد استدعى الواثق

معه يف التمرد الذي قاده  حيِققموقنا بنهايته فأتى مستعدا للقتل، غري أن الواثق مل  أمحدفحرض 

نرص اخلزاعي وظل ينافح عن القرآن وعن بن  أمحدمسألة خلق القرآن، فثبت  بل امتحنه يف

السنة وخياطب اخلليفة بام يعلم أنه يكرهه، فحكم جلساء اخلليفة ممن عىل مذهبه بكفره 

( وهو يظن أنه يبلغ هـ231شعبان من  25واستحالل دمه، فقام الواثق إليه فقتله بنفسه )

 !!(4)ا عند اهلل هبذاأجرا 

فرتة، ثم يف جانب الغريب، وعليه حرس  بغدادقطع رأسه فعلقه يف اجلانب الرشقي يف ثم 

هذا رأس الكافر » خمافة أن ينزله الناس ويكرمونه، وعلق يف أذن الرأس رقعة مكتوب فيها:

باهلل  مام الواثقإلا عبد اهلل هارونقتل عىل يدي اخلزاعي، ممن  نرصبن  أمحداملرشك الضال 

أمري املؤمنني بعد أن أقام عليه احلجة يف خلق القرآن، ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه 

ه وأليم عقابه من الرجوع إىل احلق فأبى إال املعاندة والترصيح، فاحلمد هلل الذي عجله إىل نار

 باسم بغدادوظل هذا املوضع معروفا يف  ،«بالكفر، فاستحل بذلك أمري املؤمنني دمه ولعنه

وابن  أمحدوسجن الواثق أصحاب  ،«نرصبن  أمحدرأس » ومنع عنهم  ،«الَظَلَمة» نرص، وُسم 

                                                 
 .11/313الذهبي: سري أعالم النبالء  (1)

 ، وكان من تنزيه اهلل عندهم وتوحيده اإليامن بخلق القرآن!«وحيدأهل العدل والت»كان املعتزلة يسمون أنفسهم  (2)

 .3/213اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (3)

 .5/253، والطربي: تاريخ الطربي 393ابن قتيبة: املعارف ص (4)
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الزيارة وقيدهم داخل السجن، وأسوأ من هذا أنه منع عنهم األرزاق التي تعطى 

 !(1)للمساجني

 أمحد، فلقد كان بغدادخربا حزينا عىل العلامء وعىل عامة أهل  نرصبن  أمحدوكان مقتل 

 عيينةبن  نفسه من العلامء األكابر، وقد تتلمذ عىل يد األجالء كاإلمام مالك وسفيان

ا- ، كام نقل عنه مجع من األكابرزيدبن  دومحا الذي قال فيه: ختم اهلل  معنيبن  كيحيى -أيضا

 الذي قال عنه: ما كان أسخاه بنفسه هلل! حنبلبن  وأمحدله بالشهادة! 

بتهمة القول بخلق القرآن ال بقيادة مترد ضد اخلليفة هلو  نرصبن  محدأل إن قتل الواثق

أكرب دليل عىل عظم هذه املسألة يف ذهن الواثق ومتسكه هبا، وليس األمر كام ظن البعض من 

ر الثاين من سلوك الواثق ا، فذلك ما يرده األما ديني  أهنا كانت عقوبة عىل التمرد ُألبست ثوبا 

 .املأمونخطى 

بعد أن تم تبادل األرسى بينه وبني الروم، كان يف  من بالد الروم فحني قدم خاقان اخلادم

بامتحاهنم بخلق  أمر الواثقصحبته جمموعة من أعيان البالد املتامخة للحدود مع الروم، ف

، فأجابوا إىل القول بذلك إال أربعة منهم، فأمر الواثق (2)القرآن، وأنَّ اهلل ال ُيرى يف اآلخرة

 !!(3)بقتلهم

ا- ثم أمر ، فمن نفسها بامتحان األرسى املسلمني الذين تم حتريرهم يف املسائل -أيضا

                                                 
 .251، 5/253الطربي: تاريخ الطربي  (1)

رة، فتأولوا اآليات القرآنية مثل )وجوه يومئذ نارضة إىل رهبا ناظرة( كام ردَّ املعتزلة النصوص التي تؤكد أن املؤمنني يرون اهلل يف اآلخ (2)

شككوا يف األحاديث مثل )إنكم ترون ربكم يوم القيامة... احلديث(، وحجتهم يف هذا أن إثبات هذه الرؤية يعني أن اهلل جسم 

ن القائل هبذا إنام يتجاوز يف حق اهلل إذ ينزله منزلة موجود يف مكان وتدركه األبصار وهذا مما ينايف تنزيه اهلل وتقديسه، وقالوا بأ

 مسألة عقيدة من مل يوافق قوهلم فيها فهو ضال كافر. -كخلق القرآن–املخلوقات واألشياء. وصارت هذه املسألة وغريها 

اآليات واألحاديث  واخلطأ يف موقفهم هذا يكمن يف أكثر من أمر: أوهلا أن الصحابة والتابعني وسلف األمة مل يفهموا من هذه

انتقاصا من تنزيه اهلل بل قرأوها وفهموها باملعنى البسيط الذي يفهمه أي مسلم، والثاين: أن الرؤية ال تعني التحيز وال التجسم وال 

ثيالهتا يف الدنيا تنايف أن اهلل ال تدركه األبصار، فاإلدراك هو اإلحاطة باليشء وهو غري جمرد الرؤية، كام أن األمور يف يوم القيامة غري م

 فيحكم عليها بمثل ما نحكم عليه يف الدنيا.

واخلالصة التي نؤكد عليها يف سياق العرض التارخيي فقط: أن هذه املسائل التي جتاوزها السلف دون أن يناقشوها أصال حتولت يف 

ألمر يف تصورهم كان عظيام ينبغي أن عهد الكالم واجلدل إىل مسائل يف صلب العقيدة عليها ُيقتل الناس ويسجنون ويعذبون! فا

 تكون له هذه العقوبات.

 .5/255الطربي: تاريخ الطربي  (3)
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 ا وال يستبدل!!أسريا  اله، ومن رفض ُيرتك يف أيدي الرومأجاب إىل القول هبذا يتم استبد

وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صامء ال مستند هلا من كتاب وال سنة وال عقل صحيح، بل »

اجلرائم البشعة التي مل حتدث  إحدى.. بل هذه (1)«الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخالفها

فساد العقول يف ي إىل فساد األخالق وضياع املروءة! وهي  من قبل، وهي دليل عىل أن

؛ وأشد يف تلك األمور املأمون، وهو هبذا أسوأ من وحدها كافية لتكون عارا خالدا للواثق

و ا يف سخط الناس عليه، فه، وكان هذا سببا (2)«أصبح االعتزال رمز املواطنة الكاملة» حتى

 .(3)«شغل نفسه بمحنة الناس يف الدين فأفسد قلوهبم وأوجدهم السبيل إىل الطعن عليه» قد

معه مثلام كان مع عمه وأبيه، وهو نموذج ملن  أيب دؤادبن  أمحدوكان وزيره املعتزيل 

 امتته عربة كام سيأيت.استعمل نفوذه وقربه من السلطان يف تصفية معارضيه، وكانت خ

تغري رأيه يف آخر أيامه، فُرِوي أنه حني مات كان قد تاب من القول بخلق  غري أن الواثق

اأن شيخا دخل » ()املهتدي باهلل حممد، وسبب هذا فيام كام حكاه ابنه (4)القرآن عىل الواثق  يوما

 الواثق بل قال: ال سلم اهلل عليك. فسلم فلم يرد عليه

َوإَِذا ُحيِيتُْم بِتَِحيٍَّة َفَحي وا ﴿فقال: يا أمري املؤمنني بئس ما أدبك معلمك، قال اهلل تعاىل: 

 فال حييتني بأحسن منها وال رددهتا. [56]النساء:  ﴾بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُرد وَها

 : يا أمري املؤمنني الرجل متكلم!فقال ابن أيب دؤاد

 : ناظره.البن أيب دؤاد فقال الواثق

 ا تقول يا شيخ يف القرآن، أخملوق هو؟ : مفقال ابن أيب دؤاد

 : قل.فقال الشيخ: مل تنصفني، املسألة يل. فقال ابن أيب دؤاد

أو ما  وعيل وعثامن وعمر وأبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصفقال الشيخ: هذا الذي تقوله علمه رسول اهلل 

  يعلموه.: ملعلموه؟ فقال ابن أيب دؤاد

                                                 
 .11/335ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .35د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (2)

 .313املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (3)

. وال يرض الرواية أن تكون من طريق ابنه حممد )املهتدي باهلل(، ذلك أنه من الصاحلني 11/311بغداد  اخلطيب البغدادي: تاريخ (4)

 األتقياء.
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 بل علموه. (1)قال: فأنت علمت ما مل يعلموا؟!! فخجل وسكت، ثم قال: أقلني

 قال: فلم ال دعوا الناس إليه كام دعوهتم أنت؟ أما يسعك ما وسعهم؟ فخجل وسكت. 

له بأربعامئة دينار فلم يقبلها الرجل، ثم دخل منزله فاستلقى  به، وأمر فأعجب الواثق

، ظهره وجعل يكرر قول الشيخ: أما وسعك ما وسعهم؟ وسقط من عينيه ابن أيب دؤاد عىل

 .(2)ا يف هذه األمورومل يمتحن بعد ذلك أحدا 

 الواثق مع وقفة

السادسة والثالثني من ، وهو ما زال يف الواثق يِفَ وُ تُ  هـ(232ذي احلجة من  21يف )

! وقد رفض (3)عمره، بعد خالفة قصرية مل تكمل السنوات الست: مخس سنني وتسعة أشهر

 :الواثق أن يعهد ألحد من بعده، ال ندري هل هذا ورع أم أنه طول أمل، لكن ورد عنه قوله

 .(4)«ال يراين اهلل أتقلدها حيا وميتا»

 ، وكان متفقدا لرعيته حيسن إىل الناس، وقد(5)«هدوء نسبيعرص  كان عرص الواثق»

، وقد (6)«نه مل يوجد يف أيامه باحلرمني سائلإحتى  ؛ال حُتىص الا أموا هل احلرمنيفرق يف أ»

برتك  هـ(232لسد بثق وحفر هنر هناك. وشجع التجارة فأمر ) فرغانةأعطى املال ألهل 

وهلذا كانت  ؛(7)والصني اهلندجباية أعشار سفر البحر لتنشيط احلركة التجارية يف اجلنوب مع 

 :اجلهمبن  عيلحياة الناس ميسورة يف عهده، ويف هذا قال الشاعر 

 قــــــد عــــــم باإلحســــــان يف فضــــــله

 

 فالنـــــــاس يف خفـــــــض ويف لـــــــني 

 مــــــا أكثــــــر الــــــداعي لــــــه بالبقــــــا 

 

ــــــــــآمني   (8)وأكثــــــــــر التــــــــــايل ب

 
ادخل عليه  وروي أن الواثق  امؤدبه فأكرمه إكراما  يوما فقيل لـه يف ذلـك فقـال:  كثريا

                                                 
 َأِقْلني: أي اعذرين لقد أخطأت. (1)

 .11/351ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .393ابن قتيبة: املعارف ص (3)

 .3/215اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 .39عزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة صد. عبد ال (5)

 .6/92ابن األثري: الكامل يف التاريخ  (6)

 . 5/291، والطربي: تاريخ الطربي 3/215اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (7)

 .5/291الطربي: تاريخ الطربي  (8)
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 هذا أول من فتق لساين بذكر اهلل وأدناين برمحة اهلل.

 ومن شعره قوله: 

ــــــِري يِف َأِعنَّتَِهــــــا  ِهــــــَي امْلََقــــــاِديُر جَتْ

 

ــالِ   ــىَل َح ــرْبٌ َع ــا َص ــْيَس هَلَ ــرِبْ َفَل  َفاْص

 
 قوله: ومن شعر الواثق

ـــــــِرْدهُ  ـــــــيِح َواَل ُت ـــــــنَحَّ َعـــــــِن اْلَقبِ  َت

 

 َوَمــــــْن َأْوَلْيَتــــــُه ُحْســــــناا َفــــــِزْدهُ  
 لَّ كيـــــدٍ َســـــُتْكَفى ِمـــــْن َعـــــُدِوَك ُكـــــ 

 

 إَِذا َكــــــــاَد اْلَعــــــــُدو  َومَلْ َتكِـــــــــْدُه  

 
 وملا احترض جعل يردد هذين البيتني: 

كٌ  ــــرَتِ ــــِق ُمْش ــــه مجــــع اخْلَْل ــــوت في  امل

 

ــــُك    اَل ُســــوَقٌة ِمــــنُْهْم َيْبَقــــى َواَل َملِ
ـــــاُقِرِهمْ   ـــــٍل يِف َتَف ـــــَل َقلِي ـــــا رَضَّ َأْه  َم

 

 ُكـواَوَلْيَس ُيْغنِي َعـِن اأْلَْمـاَلِك َمـا َملَ  

 
، يراه (2)ا صبورا ا كرياما  ممتازا حاكاما كان و (1)وبينام يصفه البعض بأنه ذو شخصية كبرية

الذي  عيلبن  ، ويؤيد القول الثاين ما ورد من شعر دعبل(3)آخرون نكرة يف السياسة واإلدارة

 : كتب عند تويل الواثق

َل َدََل َ  َددددددددد    لله اْلَحْمددددددددد     ََل َصدددددددددْ 
 

ا َ  َددد  دا  َُ ددده  اْلَرددد ُْ  َدََل َعدددَءاإل َه َا َْ
 

دددد َي لَددددْل َُْحددددَءْ  لَدددد   ََْ دددد ل  ََ  َخ هيفَددددَل 
 

ْ   هدددد ه ََْ دددد     ََ َ   َدددد َي لَددددْل َُْفدددد  َدآَخدددد
 

ددددددْ ي  َُ ْ َ  دددددد    َا ال   دددددد ََ ددددددلَا َد َُ َا   فََمدددددد
 

ددددده  َدال اَ ددددد     ُْ َُ دددددلَا فَََددددد َي اْل َُ  َد َددددد َي 
 

اخللفاء يف وضوح  خني بأنه أقلَّ بني هذين الرأيني املتناقضني قوُل بعض املؤرِ  وجيمع

 .(4)الشخصية

* *  * 

                                                 
 .3/195د. أمحد شلبي: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (1)

 .251: خمترص تأريخ العرب، صسيد أمري عيل (2)

 .13د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (3)

 .111د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (4)
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 املتوكل على اهلل

 

كان أسمر حسن العينني نحيف اجلسم خفيف العارضني أقرب إىل القرص، وكان عهد 

، وقد كان والواثق واملعتصم املأمونه رد فعل عىل اخللفاء الذين سبقوه، ال سيام كأن املتوكل

ا كانت عىل يف االجتاه اآلخر، وسنرى كيف أن مواقفه من كل القضايا تقريبا  ارد فعل متطرفا 

 ا!النقيض متاما 

حسب املوضوعات  املتوكل عىل اهللالكتاب فسنستعرض تاريخ وكام سبق ذكره يف منهج 

ةالتي هي أقرب لالنسجام التارخيي يف الفرتات امل من تاريخ اخللفاء كام كانت حال  ستقرَّ

 .املتوكلاخلليفة 

 واألتراك املتوكل

الناهي يف شئون الدولة مهام  اآلمرا حتى أصبحوا قد ازداد جد   اجلند األتراك كان نفوذ

كانت رغبة األتراك يف تولية  مسألة اخلالفة كان أمرها بيدهم، وحني مات الواثق؛ حتى كربت

ثري هذا هم خشوا أن يُ لعلَّ غري أن سنه الصغرية وقفت حائال دون تنفيذ مرادهم، و حممدابنه 

ا، فربام هتيبوا من هذا ا أن اخلالفة يف أيدهيم فعلي  وأهل البالد إذ سيصري واضحا  عامة العرب

الذي كان يف السادسة والعرشين  املتوكل جعفراملوقف وتداعياته، ومن ثم ذهبوا باخلالفة إىل 

 .(1)ا بيدهم يف وجود واجهة مقبولةمؤملني أن يكون األمر فعلي  من عمره 

من اجلند راتب ثامنية شهور، بينام  (2)أن أمر بإعطاء الشاكرية املتوكلوكان أول ما فعله 

ا حماولة لتقريب عنرص غري . فيام يبدو أهن(3)أربعة أشهر، وللمغاربة ثالثة أشهر أعطى لألتراك

 األتراك إليه.

فام هي  -أو ربام َتَعل اما من الدرس-من ترك أمر والية العهد  وعىل عكس ما فعل الواثق

                                                 
 .5/293الطربي: تاريخ الطربي  (1)

. والشاكرية هم أحد الفرق 535لقاموس املحيط صالشاكري: األجري املستخدم، وهو معرب من جاكر. انظر: الفريوزآبادي: ا (2)

 العسكرية للدولة العباسية. 
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وعقد له عىل ذلك كله يف  واليمن احلجازاملنترص  حممدابنه  املتوكلإال شهور حتى وىل 

، ففي ذلك الوقت كان ، يف خطوة بدت حتاول ترسيخ سلطان العرب(1)هـ(233رمضان )

أراد منذ البداية حصار النفوذ غري  املتوكليبلغ من العمر عرش سنوات فقط، فكأن  حممد

 العريب يف اخلالفة.

إساءات للحاجب  املتوكل، وذات ليلة سمر ومخٍر صدرت عن هـ(231)يف العام التايل 

ا، فهمَّ إيتاخ أن يقتل ا ونفوذا الذي هو أقوى رجال الدولة وأكثرهم حرسا  ،(2)الرتكي إيتاخ

ا إياه بأنه منه يف مقام ا املتوكلاخلليفة، ثم اعتذر إليه  ألب من ابنه واملريب من ربيبه، غري ُمَذِكرا

أن هذا االعتذار ما كان يكفي لطمأنة اخلليفة، فأوحى إىل أحد أتباعه أن يقنع إيتاخ بالذهاب 

ا، وملزيد من ا جيدا عن حارضة اخلالفة وقتا  املتوكلإىل احلج هذا العام حتى اقتنع، وهبذا أبعده 

عىل كل بلدة ينزل هبا وأمر الوالة الذين يمر  إخفاء ما يدبره له بالغ يف إكرامه وجعله الوايل

ذي من  15هبم إيتاخ بتعظيمه وإكرامه، وخرج إىل احلج يف موكب عظيم، وتوىل احلجابة )

 .(3)عنه الا القائد الرتكي وصيف بد هـ(231القعدة 

اخلليفة يف الطريق إليها، ثم وصلته حتى استقبلته هدايا  سامراءإىل  وما كاد يعود إيتاخ

لكي  ؛الا أو بغداد( أن اخلليفة رأى أن يأيت إىل بغداد)نائب  إبراهيمبن  إسحاقرسالة من 

فحبسه،  إبراهيمبن  إسحاقحتى قبض عليه  بغداديستقبله وجوه اهلاشميني، فام إن دخل إىل 

بعبارة تدل عىل نفوذ  الطربي، وقد علَّق هـ(235مجادى اآلخرة من  5ُقتل داخل سجنه ) ثم

ما قدروا عىل أخذه ولو دخل إىل سامرا فأراد بأصحابه قتل  ببغدادلو مل يؤخذ » إيتاخ الواسع

 .(4)«مجيع من خالفه أمكنه ذلك

العهد من بعده  املتوكل، أخذ هـ(235 ذي احلجةمن  23ويف آخر هذا العام، وحتديدا )

 إبراهيمباهلل(، ثم  املعتز) املعتز( الزبري)أو  حممد(، ثم )املنترص باهلل حممدألوالده الثالثة وهم: 

نهم اإلرشاف عىل البالد التي تقع حتت سلطة م لكِل وأعطاه لقب )املؤيد باهلل(، وجعل 
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 والعراق الشاموثغور  والشامل اإلفريقي مرصاخلالفة، فاملنترص باهلل كان له اإلرشاف عىل 

وما واالها  خراسان، واملعتز باهلل كان له اإلرشاف عىل وفارس والعراق واحلجاز اليمنوبالد 

 ومحص دمشقاجليوش يف  ، وأما املؤيد باهلل فكان له اإلرشاف عىلوأذربيجان والري وأرمينية

. فكان الواحد منهم يستنيب الوالة يف حكم هذه البالد ويرجعون إليه، وفلسطني واألردن

ة )العملة( يف البالد باسم املتويل عليها من أبناء اخلليفة . ويف مثل هذه (1)وكانت ُترْضب الِسكَّ

 يف السلطان عىل البالد. اخلطوة حماولة حصار مبكر لنفوذ األتراك

هو حماولته  للخروج باخلالفة من نفوذ األتراك املتوكلوأخطر ما قام به  وكان من أهمِ 

)مجادى  املدائنيف  ا بعد شهور قليلة من توليه حني استقرَّ تغيري عاصمة اخلالفة، وقد بدأ هذ

، غري أن األمر مل يكتمل، فكرره مرة أخرى بعدها بعرش سنني حني اختذ  هـ(233األوىل 

وحارضة  ، معقل العربهـ(213)ذي القعدة  دمشقالقرار األجرأ بنقل عاصمة اخلالفة إىل 

يف موكب عظيم فخم، وبدأ يف نقل  هـ(211اخلالفة األموية السابقة، وقد وصلها )صفر 

مل يالئمه، فهي أكثر  دمشقالدواوين )الوزارات( وبناء القصور له وحلاشيته، غري أن جوَّ 

حاشيته الكبرية سبب وأكثر أمطارا وثلوجا، ثم إن وجوده املفاجئ فيها هو و بغدادبرودة من 

، زاد من تفاقمها شح الغذاء بسبب انقطاع الطرق ملا نزل هبا من دمشقأزمة اقتصادية يف 

إىل  أن يراها غري مناسبة ملقام اخلالفة، فعاد -واحلال هذا-ا األمطار والثلوج، فكان طبيعي  

بعد أن أصاهبم خرب  العراقة أيام، وعاد الفرح ألهل شهرين وعرش بدمشقبعد إقامته  سامراء

 .(2)انتقال حارضة اخلالفة من بالدهم بحزن شديد

 الدولة ورجال املتوكل

الفة حتى بدأ يف حركة تطهري لرجال الدولة، وكان أول شهرين يف اخل املتوكلومل يكمل 

هـ(، وهو 233صفر من  3، حيث قبض عليه )الزيات عبد امللكبن  حممدمن بدأ به الوزير 

ته، ويبدو أن ذلك ءكفا يف ذات الا قد نوى إبعاده لوال أن مل جيد له بدي الوزير الذي كان الواثق

عىل غروره واعتداده بنفسه ومل يتعظ مما حدث له حني عادى الواثق من قبل،  استمرَّ الوزير 

يف  واملتوكل، ومل تكن العالقة جيدة بني الواثق واملتوكلبني الواثق ذاهتا فكان أن كرر السرية 
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ويزيد من غضبه عليه، ثم كانت  املتوكلثق عىل حيرض الوا أمور كثرية، فكان ابن الزيات

ويف مجع األمراء  الواثقبن  حممدالقاصمة حني مات الواثق فسعى ابن الزيات يف خالفة 

الذي كان موجودا يف دار اخلالفة فلم يعامله ابن الزيات إال  املتوكلعليها، وكل هذا أمام 

 .(1)باإلمهال واالستخفاف

ا ا منه ومستشارا قريبا  وهو حيتفظ بالوزير ابن الزيات الا قلي مكث شهرين إال املتوكللكن 

ابن الزيات قد ظن بأنه مهام فعل يف األمراء فإهنم ال غنى هلم عنه حني يصريون  له، فلعلَّ 

 خلفاء! لكن ظنه قد خاب هذه املرة! 

، وصادر أمواله وأمالكه التي بلغت تسعني ألف دينار، عىل ابن الزيات املتوكلقبض 

وأنزل به العذاب يف السجن فكان حُيرم من النوم ومن الكالم ومن اجللوس، بل أجربوه عىل 

، وكان قد دعا عىل (2)هـ(233ربيع األول من  11ا )الوقوف، ثم ألقي به يف النار فامت حرقا 

 ا كام سيأيت ذلك بعد قليل!نفسه باملوت حرقا 

التي ذاهتا هـ( حركة التطهري يف رجال الدولة، فأعاد احلركة 233) املتوكلثم استكمل 

بار رجال الدولة الذين ثبت عليهم من قبل، فصادر أموال عامل الدواوين وك نفذها الواثق

. وال (3)الرشاوى والفساد واالستكثار من األموال، فصادر أمواهلم وعزهلم من وظائفهم

أهداف هذه احلركة إبعاد ذوي الوالء  أن يكون من أهمِ  -املتوكلمن قراءة تاريخ -نستبعد 

 عىل سياستهم. الا ا كامانقالبا  املتوكلالذين يعد عرص  واملأمون للواثق واملعتصم

حتى  هـ(233، وبالتحديد يف )مجادى األوىل ثم مل يمض شهران عىل مقتل ابن الزيات

املحنة التي نزلت  ، وهو زعيم(4)عىل نفسه، فأصيب بالفالج أيب دؤادبن  أمحداستجيبت دعوة 

بالعلامء والناس يف فتنة خلق القرآن، فمكث عىل هذه احلال أربع سنوات، ثم ازداد احلال 

بن  حييىفعزله عن القضاء، وأتى مكانه بواحد من أئمة السنة وهو  املتوكلسوءا حني تنكر له 

بمصادرة أموال  هـ(233ول ، ثم أمر يف الشهر التايل )ربيع األهـ(233صفر من  21) أكثم

وجواهر وستة عرش مليون درهم  الا التي بلغت مائة وأربعني ألف دينار أموا ابن أيب دؤاد
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 ءسامرا، ثم نفى بقية أهله من هـ(233ربيع اآلخرمن  3) حممدا، وُحبِس ابنه ا وضياعا أمالكا 

! ومكث عىل هذا احلال ثالث سنوات أخرى حتى مات هـ(233شعبان من  3) بغدادإىل 

، فكانت (1)هـ(211املحرم من  21وقد رأى يف حياته موت ابنه ) هـ(211املحرم من  23)

 هنايته بعد حياته عربة وعظة!

ة، ويف تنكر السلطة بعد النفوذ فيها، ويف الصحَّ فعظة يف الذل بعد العزة، ويف املرض بعد 

كل من  إهانة اخللفاء بعد االستحواذ عليهم، ويف تذوق اجلزاء من جنس العمل.. ولعلَّ 

 !استعان بالسلطة والنفوذ إلجبار الناس عىل رأيه أن يعترب بحياة ابن أيب دؤاد

 : مل يكن بعد الربامكةن حسنات ومكارم، قال الصويلوقد ذهبت هذه السيئة بام له م

أكرم منه، ولوال ما وضع من نفسه من حمبة املحنة الجتمعت عليه اإلنس. وقد أورد اخلطيب 

 درته إىل قضاء احلاجات!يف ترمجته حكايات عن كرمه وفصاحته وأدبه وحلمه ومبا البغدادي

، فنفاه من رجال الدولة الكبار الطبيب النرصاين الشهري بختيشوع املتوكلوممن أصابه غضب 

 ، وقد كان بختيشوع قد بلغ يف الدولة مكانة عظيمة.هـ(213وصادر أمواله ) البحرينإىل 

 حييىبن  عبد العزيزأما تفسري ما وقع بابن الزيات وابن أيب دؤاد، فذلك حينام دخل و

 نرصبن  أمحد! قتل فقال: يا أمري املؤمنني ما رأيت أعجب من الواثق املتوكلالكتاين عىل 

 اخلزاعي وكان لسانه يقرأ القرآن إىل أن دفن.

، وأراد أن يطمئن إىل هذا فلام دخل من كالمه، وساءه ما سمع يف أخيه الواثق املتوكلفوجل 

 .«نرصبن  أمحديف قلبي يشء من قتل : »املتوكلقال  الزياتبن  عبد امللكبن  حممدعليه الوزير 

إال  : يا أمري املؤمنني أحرقني اهلل بالنار إْن قتله أمري املؤمنني الواثقفقال ابن الزيات

ا كافرا
(2). 

ا»فقال:  املتوكلفسأله  دخل عليه هرثمة ثم ا إن قتله إال كافرا ا إربا  «.قطعني اهلل إربا

إال  لج إن قتله الواثقرضبني اهلل بالفا»فقال:  املتوكلفسأله  داؤابن أيب دثم دخل عليه 

ا  «.كافرا
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 فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة : فأما ابن الزياتاملتوكلوبعد هذه الواقعة بشهور، قال 

فعرفه رجل من احلي فقال: يا معرش خزاعة هذا الذي قتل  فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة

ا. وأما ابن أيب دؤاد نرصبن  أمحدابن عمكم  ا إربا يعني  -فقد سجنه اهلل يف جلده  فقطعوه إربا

 رضبه اهلل له قبل موته بأربع سنني. -بالفالج

 الكالم وعلم املتوكل

يف  املتوكل، ثم بدأ هـ(233بابن أيب دؤاد بعدما تنكر له يف عام ) املتوكلذكرنا ما فعله 

اخلزاعي التي مل تزل  نرصبن  أمحدأمر بإنزال جثة  هـ(233تصحيح املسرية، ففي يوم عيد الفطر )

فرحا، وشيعت  بغدادمصلوبة، وأن تسلم جثته ورأسه إىل أهله، فكان خربا سعيدا طار له أهل 

جنازته فكانت حاشدة هادرة، بل بالغ الناس يف التمسح بالنعش، وباجلذع الذي ُصلِب عليه حتى 

قراره إىل كل بالد  املتوكلمثل هذا التقديس، ثم أصدر بردعهم عن  بغدادنائب  املتوكلأمر 

اخلالفة باملنع من ممارسة علم الكالم والكف عن القول بخلق القرآن، واالنشغال بتدريس العلوم 

 !(1)الرشعية دون الفلسفة، وهتدد من مارس علم الكالم بالسجن مدى احلياة

م اإلمام  ، وأمر له بجائزة غري أن اإلمام سامراءفاستدعاه إليه يف  حنبلبن  أمحدثم َكرَّ

مستضيفا  املتوكلمل يقبلها، فأمر له بكسوة من مالبسه فقبلها عىل استحياء منه، وظل  أمحد

يات وينفذ مشورته، ، ويستشريه يف تعيني القضاة والوالسامراءإىل جواره يف  حنبلبن  أمحد

ا كان يتجنب األكل من طعامه ورعا  أمحدا، عىل أن وكان يرسل إليه من طعامه اخلاص يومي  

  ا!رسيعا  بغدادإىل  كاد أن يموت من اجلوع لوال أن عاد؛ حتى اوحرصا 

ه مؤدبا لولده، ثم عينه عىل كام كرم غريه من علامء أهل السنة مثل الزبري بن بكار إذ عين

وهو مذهب أهل املدينة السني،  قضاء مكة، وكان غالب قضاة املتوكل عىل مذهب مالك

 .(2)وترك املتوكل إسناد أي أعامل للمعتزلة

ومذهبهم وذهبت أيام  ومنذ تلك األيام عادت األيام سريهتا فارتفع أهل السنة

 .(3)املعتزلة
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 الذمة وأهل املتوكل

مع أهل  املتوكلوجريا عىل سياسة رد الفعل املتطرف يف االجتاه اآلخر كانت سياسة 

 .لننظر يف مقدمات هذا املوضوع الا قلي الذمة، ونحتاج يف هذا الباب أن نرجع إىل الوراء

الدولة  من التسامح يف ظِل  الذهبيلقد عاش أهل الذمة من غري املسلمني عرصهم 

عوا اإلسالمية، وقد اعتمدت الدولة اإلسالمية عليهم يف الكثري من األعامل اإلدارية، ومتتَّ 

 والنصارى بحريتهم الدينية وبناء الكنائس والبيع واألديرة، وكان الزعامء الدينيون لليهود

 طوائفهم يف قرص اخلالفة. هم ممثيل واملجوس

 (1)بختيشوعبن  وكان األعالم من أهل الذمة من جلساء اخلليفة وخاصته، فجرجيس

ا، عليه يومي   يطمئن املنصوربل إنه حني مرض كان  ؛ويسامره املنصورالطبيب كان جيالس 

 .(2)ومتنى أن لو يسلم فعرض عليه اإلسالم فأبى جرجيس

عون بحريتهم إىل ما هو فوق ذلك، فقد وقعت منهم كثري وقد جتاوز األمر كوهنم يتمتَّ 

من املظامل عىل املسلمني من خالل مناصبهم اإلدارية حتى إن املسلمني مل جيدوا غري تفويض 

عىل أصحاب  يف احلج عن املظامل التي يوقعها النصارى املنصورليخاطب  شيبةبن  شبيب

الضياع واألرايض من املسلمني بحكم أعامهلم يف جباية األموال واخلراج وما إىل ذلك، عىل 

النصارى بقاء نفوذ أنَّ  إالَّ  ؛وإن كان قد قام بإجراءات وقتية لرفع هذه املظامل املنصورأن 

، وسعى املهديوسلطتهم ظل كام هو، فتكررت شكايات أخرى من ظلمهم يف عهد ابنه 

بمعاجلة هذه املظامل  املهديالذي أوصل إليه احلال، فأمر  املهدياملسلمون إىل بعض جلساء 

ض ضياع وإقصاء الوالة والعامل من أهل الذمة، وقد كانوا من النفوذ بحيث كان متويل بع

ه بمنصبه حتى أهان القايض ؤا، وقد ثبت عليه ظلم الناس واستقوانرصاني   البرصةيف  املهدي

الذي أدانه واقتحم عليه جملسه يف املسجد، غري أن القايض كان صارما فأدبه  عبد اهللبن  سوار

 .(3)اا بليغا تأديبا 

ه اإلجراءات أن الدولة انتقلت إىل ظلمهم، بل استمرت حالة التسامح كام ومل تعِن هذ
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عىل  ، وكان للنصارى(1)جارية نرصانية تعلق صليبا ذهبيا يف صدرها هي، بل كان للمهدي

 .(2)وضواحيها بغدادعهده كثري من األديرة يف 

بن  ، فارتفع يف عهده شأن الطبيب جربائيلالرشيدحلال هكذا يف عهد ا واستمرَّ 

كانت له  نْ : مَ الرشيدأن قال  الرشيدفكان من خاصة أصحابه، وقد بلغ من نفس  بختيشوع

، وكان األطباء (3)نيحاجة إيل  فليخاطب هبا جربائيل ألين أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه م

ا- هم القائمني عىل املستشفيات )التي كانت النصارى بن  يوحناكليات للطب( مثل  -أيضا

 الرشيد، وكذلك حركة الرتمجة من الرسيانية وغريها، وكان النصارى يف عهد ماسويه

، وكان رؤساء أهل (4)صليب ويتقدمهم رؤساء دينهمخيرجون يف موكب حافل وبني أيدهيم ال

َتارون باالنتخاب وال تتدخل الدولة يف تعيينهم، ويتلقون اهلدايا واألموال واهلبات!  الذمة خُيْ

أسقف  الرشيدزوجة  زبيدةوكانت الدولة تساعد يف بناء الكنائس واألديرة، وقد ساعدت 

، بل كانت هتدي للنساطرة والكاثوليك اهلدايا من الصلبان بالبرصةيف بناء كنائس  البرصة

 .(5)(Fattalالذهبية والفضية عىل ما يذكر املسترشق فتال )

وأهل  الرشيداألزمة التي حدثت بني  -الرشيديف حديثنا عن عهد -وقد ذكرنا من قبل 

يف هجومهم عىل املسلمني، فأمر هبدم الكنائس يف  وا الرومالذمة يف منطقة الثغور حني أعان

 هذه املناطق لئال تكون جيوبا للعدو ونقاطا للتجسس أو للمساعدات للروم.

( هو عرص ازدهار يف بناء الكنائس Fattalبحسب املسترشق فتال ) األمنيوكان عرص 

؛ حتى (7)ا للكنائس واملعابدا واسعا إصالحا  املأمونام شهد عرص ، ك(6)والصوامع املسيحية

، وقد ذكرنا سابقا وجود أهل الذمة وعلامئهم يف قلب (8)وبيوت النار املجوسية ُقِدر اليهودية

                                                 
 .1/592الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 وما بعدها. 151، وهي تنقل عن لسرتنج: بغداد ص165لثاين صد. نادية حسني صقر: مطلع العرص العبايس ا (2)

 .1/61ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء يف طبقات األطباء  (3)

 وما بعدها. 226ابن العربي: تاريخ خمترص الدول ص (4)

 Fattal: Le statut des Non . وهي تنقل عن:163، 166د. نادية حسني صقر: مطلع العرص العبايس الثاين ص (5)

Musulmens, P. 188. 
 .Fattal: Le statut des Non Musulmens, P. 189 ، وهي تنقل عن:163د. نادية حسني صقر: مطلع العرص العبايس الثاين ص  (6)

 .Fattal: Le statut des Non Musulmens, P. 189، وهي تنقل عن: 163د. نادية حسني صقر: مطلع العرص العبايس الثاين ص  (7)

. وهي تنسب هذه املعلومة إىل سيد أمري عيل: خمترص تاريخ العرب 163نادية حسني صقر: مطلع العرص العبايس الثاين ص  د. (8)

ولكني مل أجدها فيه، وقد تكرر هذا يف غري مرة أين أراجع املصادر التي َنَقَلْت عنها فأحيانا ال أجد املعلومة وأحيانا أجد بعضها 

 فحسب!
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 .املأمونت يف عرص حركة النهضة العلمية والرتمجة التي متَّ 

 املعتصما، وكان من خاصة نرصاني   بنانبن  سلمويه وكان الطبيب اخلاص للمعتصم

جنازته من قرص  املعتصمحتى إنه ملا مات شيع  ؛ومن أحظى الناس عنده وأقرهبم إليه

خازن بيوت األموال ومعه خاتم  هيمإبرااخلالفة، وامتنع عن الطعام ذلك اليوم، وكان أخوه 

 .(1)اخلليفة

 -ال سيام النصارى -وقد انتهت حالة أهل الذمة يف املجتمع اإلسالمي إىل وضع رفيع 

يكن يوجد يف املدن اإلسالمية أحياء » فلم يشهد تاريخ املسلمني ما شهده تاريخ غريهم، فلم

ة لليهود ْوهنا، وإْن آَثَر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربني،  خمتصَّ والنصارى بحيث ال يتعدَّ

 .(2)«حتى كادت ال ختلو منها ناحية بغدادوكانت األديرة املسيحية منترشة يف كل أجزاء 

وافتخروا بام هلم للمسلمني،  -حتديدا النصارى-وهبذا الوضع الرفيع زادت به مظاملهم 

من علوم الطب والفلسفة وبام صاروا إليه يف الدولة، وبأهنم أكثر كفاءة  اليونانمن تراث 

- اجلاحظانخدع هبذا رشائح من عوام املسلمني، ما جعل ؛ حتى من املسلمني الا ومهارة وعق

الوهم بلهجة حانقة تسيطر عىل وصفه ملا صار إليها يرد عىل هذا  -الذي عاش يف تلك الفرتة

ليست  والرومولو علمت العوام أن النصارى » حال النصارى يف الدولة اإلسالمية، يقول:

هلم حكمة وال بيان، وال بعد روية، إال حكمة الكف، من اخلرط والنجر والتصوير، وحياكة 

واحلكامء؛ ألن كتاب  ء، وملحتهم من ديوان الفالسفةالبزيون ألخرجتهم من حدود األدبا

املنطق والكون والفساد، وكتاب العلوي، وغري ذلك، ألرسطاطاليس، وليس برومي وال 

، وليس برومي وال نرصاين. وكتاب لبطليموسنرصاين. وكتاب املجسطي ]يف الفلك[ 

، ومل جلالينوس]يف اهلندسة[ إلقليدس، وليس برومي وال نرصاين، وكتاب الطب  إقليدس

، وفالن وفالن. وهؤالء وأفالطون وبقراط ، وكذلك كتب ديمقراطايكن رومياا وال نرصاني  

ا وبقيت آثار عقوهلم، وهم اليونانيون، ودينهم غري دينهم، وأدهبم غري ة قد بادومَّ ناس من أُ 

أدهبم، أولئك علامء، وهؤالء صناع أخذوا كتبهم لقرب اجلوار، وتداين الدار، فمنها ما 

أضافوه إىل أنفسهم، ومنها ما حولوه إىل ملتهم. إال ما كان من مشهور كتبهم، ومعروف 

                                                 
 وما بعدها. 2/59عيون األنباء يف طبقات األطباء  ابن أيب أصيبعة: (1)

 .1/35آدم متز: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري  (2)
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تغيري أسامئها زعموا أن اليونانيني قبيل من قبائل الروم، حكمهم، فإهنم حني مل يقدروا عىل 

زعموا ؛ حتى اهلند، وبذخوا هبا عىل ، واستطالوا هبا عىل العربففخروا بأدياهنم عىل اليهود

فهذا هذا... ومما عظمهم يف أن حكامءنا أتباع حكامئهم، وأن فالسفتنا اقتدوا عىل أمثاهلم، 

قلوب العوام، وحببهم إىل الطغام، أن منهم كتاب السالطني، وفرايش امللوك، وأطباء 

 .(1)«األرشاف، والعطارين والصيارفة

الذين حاربتهم الدولة العباسية جتد هلا  وإضافة إىل هذا فقد كانت حركات الزنادقة

يضاهي الزندقة،  -يرمحك اهلل-ودينهم » :اجلاحظ، ويف هذا يقول رواجا بني النصارى

ويناسب يف بعض وجوهه قول الدهرية، وهم من أسباب كل حرية وشبهة، والدليل عىل 

اأكثر زن ة قط  أهل ملَّ  رَ ذلك أنا مل نَ  ا أو مرتنحا كذلك منهم، و دقة من النصارى، وال أكثر متحريا

شأن كل من نظر يف األمور الغامضة بالعقول الضعيفة: أال ترى أن أكثر من قتل يف الزندقة 

كان ينتحل اإلسالم ويظهره هم الذين آباؤهم وأمهاهتم نصارى. عىل أنك لو عددت  نْ ممَّ 

 .(2)«أكثرهم إال كذلك دْ اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة مل جَتِ 

اختذوا الرباذين » يف تلك الفرتة يف قوله: ما وصل إليه النصارى اجلاحظوجُيمل 

، وحتذفوا املديني، (5)، ورضبوا بالصواجلة(4)، واخليل العتاق، واختذوا اجلوقات(3)الشهرية

والعباس وفضل  واحلسني،، واختذوا الشاكرية، وتسموا باحلسن (6)ولبسوا امللحم واملطبقة

. فرغب إليهم أيب القاسميتسموا بمحمد، ويكتنوا بأنَّ  إالَّ  ، واكتنوا بذلك أمجع، ومل يبَق وعيل

، وعقدها آخرون دون ثياهبم، وامتنع كثري من (7)املسلمون، وترك كثري منهم عقد الزنانري

كربائهم من إعطاء اجلزية، وأنفوا مع أقدارهم من دفعها وَسب وا من َسبَّهم، ورضبوا من 

م. وما هلم ال يفعلون ذلك وأكثر منه، وقضاتنا أو عامتهم يرون أن دم اجلاثليق رضهب

                                                 
 .316 - 3/311اجلاحظ: الرسائل  (1)

 .316، 3/315اجلاحظ: الرسائل  (2)

 الرباذين: مجع برذون، وهو اخليل غري العريب. (3)

 اجلوقات يعني اجلامعات واألتباع. (4)

لكن أفرادها يلعبوهنا « اهلوكي»الصواجلة: مجع صولج، وهو عصا معقوف ُيلعب به لعبة الصوجلان، وهي لعبة تشبه إىل حد ما لعبة  (5)

 وهم عىل اخليل. وهي يف ذلك الوقت من عالمات الغنى واجلاه!

 أي املالبس الفاخرة. (6)

 الزنانري: مجع زنار، وهو احلزام الذي ُيربط يف اخلرص. (7)
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، ويرون أن النرصاين إذا قذف أم (1)والعباس ومحزة وعيل جعفرواملطران واألسقف وفاء بدم 

بالغواية أنه ليس عليه إال التعزير والتأديب، ثم حيتجون أهنم إنام قالوا ذلك ألن أم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

!... وهم (2). فسبحان اهلل العظيم! ما أعجب هذا القول وَأْبنَي انتشارهمسلمةتكن النبي  مل 

بالفاحشة مل يكن له عند أمته إال التعزير والتأديب. وزعموا أن  إذا قذفوا أم النبي 

افرتاءهم عىل النبي ليس بنكث للعهد، وال بنقض للعقد... أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن 

املتقدمني مل يشرتطوا عند أخذ اجلزية، وعقد الذمة عدم االفرتاء  ، والسلفاألئمة الراشدين

عىل النبي  وأمته، إال ألن ذلك عندهم أعظم يف العيون، وأجل يف الصدور من أن حيتاجوا إىل 

فيه  ختليده يف الكتب، وإىل إظهار ذكره بالرشط، وإىل تثبيته بالبينات، بل لو فعلوا ذلك لكان

الوهن عليهم، واملطمعة فيهم، ولظنوا أهنم يف القدر الذي حيتاج فيه إىل هذا وشبهه. وإنام 

يتواثق الناس يف رشوطهم، ويفرسون يف عهودهم ما يمكن فيه الشبهة، أو يقع فيه الغلط، أو 

 ، وينساه الشاهد، ويتعلق به اخلصم، فأما الواضح اجليل، والظاهر الذي الاحلاكميغبى عنه 

 (3)؟!!«خييل فام وجه اشرتاطه، والتشاغل بذكره

ضد أهل  املتوكللكي ُيفهم اإلجراء الذي اختذه  ؛وقد اضطررنا لإلطالة يف هذا السياق

الذمة يف سياقه، وهذا هو اإلنصاف العلمي الذي ينبغي أن توضع فيه القضية ال حبا يف 

َواَل ﴿ :لم وال كرها يف أهل الذمة، وإنام هو ما أمرنا به اهلل حني قالوهو اخلليفة املس املتوكل

.. عىل أننا [5دة: ]املائ ﴾اهللَ اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا  جَيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا

 إال جتاوزا يف اجلهة األخرى وال نقر به وال نقبله. املتوكلبعد هذا ال نرى فيام فعله 

العسلية والزنانري وركوب الرسوج  (4)بلبس الطيالسة» هـ( أهل الذمة235) املتوكلأمر 

و ْين عىل قالنس من لبس منهم بُرُكب اخلشب، وبتصيري ُكَرَتنْي عىل مؤخر الرس  ج وبتصيري ِزرَّ

لون القلنسوة التي يلبسها املسلمون وبتصيري رقعتني عىل ما ظهر من لباس  قلنسوة خمالفة

                                                 
ينبغي أن نعرتف بأن غضب اجلاحظ وحنقه مما صارت إليه األوضاع دفعه إىل تبني اآلراء الفقهية التي ال تسوي يف احلقوق  (1)

والقصاص بني املسلم والذِمي، عىل أن هذا يف حد ذاته دليل عىل أن الدولة اإلسالمية كانت تسوي بني املسلم والذمي يف القصاص 

 وسائر اجلزاءات.

 .نَي انتشاره: أوضح فسادهَأبْ  (2)

 .321 – 3/313اجلاحظ: الرسائل  (3)

ل واخلياطة أو هو ما يعرف يف ضيرضب من األوشحة يلبس عىل الكتف أو حييط بالبدن خال عن التفالطيالسة: مجع طيلسان، وهو  (4)

 .2/561العامية املرصية بالشال. املعجم الوسيط 
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الرقعتني بني يديه  ن تكون إحدىأو ؛ام لون الثوب الظاهر الذي عليهمماليكهم خمالف لوهن

وتكون كل واحدة من الرقعتني قدر أربع أصابع  ،خرى منهام خلف ظهرهعند صدره واأل

ومن خرج من  ،ومن لبس منهم عاممة فكذلك يكون لوهنا لون العسيل ،اولوهنام عسلي  

وبمنعهم لبس  ،وأمر بأخذ مماليكهم بلبس الزنانري ،نسائهم فربزت فال تربز إال يف إزار عسيل

ا صري وإذا كان املوضع واسعا  ،زهلموبأخذ العرش من منا ،مر هبدم بيعهم املحدثةأاملناطق و

مر أن جيعل عىل أبواب دورهم أو ،ا صري فضاءوإن كان ال يصلح أن يكون مسجدا  ،امسجدا 

ن يستعان أوهنى  ،ا بني منازهلم وبني منازل املسلمنيتفريقا  ؛صور شياطني من خشب مسمورة

م وهنى أن يتعلَّ  ،لمنيالتي جيري أحكامهم فيها عىل املس ،هبم يف الدواوين وأعامل السلطان

 ،(1)اوهنى أن يظهروا يف شعانينهم صليبا  ،مسلممهم لِ عَ وال يُ  ،أوالدهم يف كتاتيب املسلمني

 .(2)«تشبه قبور املسلمني لئالَّ  ؛وأمر بتسوية قبورهم مع األرض ،ن يشمعلوا يف الطريقأو

رارات، فأعاد )املحرم بعد أربع سنوات أخرى شهدت خفوت تطبيق تلك الق وعاد

وزاد يف التشديد عىل أهل الذمة يف أمر اللباس وهدم الكنائس التي بنيت يف خالل  هـ(239

 .(3)اإلسالم ومنعهم من ركوب اخليل والرباذين واقترص عىل ركوهبم احلمري والبغال فقط

 نووالعلوي املتوكل

هبم فأكرمهم،  املعتصم املأمون، ثم وىص املأمون عهد عاش العلويون أفضل أيامهم يف

هو  املتوكلالذي مل يمت وفيهم واحد فقري، فكان عهد  ثم بلغوا أطيب حاهلم يف عهد الواثق

 .(5)«وانحراف (4)فيه َنْصٌب  املتوكلوكان » :الذهبياالنقالب عىل ما سبقه. قال 

بن  عمربن  حييىحني مترد  هـ(235) املتوكلوبدأ هذا االنقالب بعد عامني من خالفة 

 .(6)، فُقبض عليه وأمر برضبه وحبسهم من الشيعةواتبعه قو املتوكلعىل  احلسنيبن  عيلبن  زيد

                                                 
د الفصح أو القيامة، واليوم الذي قبله يسمى أَحد الشعانني. يشمعلوا يف الطريق: أي التفاخر شعانينهم: أي عيد الشعانني، وهو عي (1)

 .1/191والتعاىل والزهو والتباهي عالنية. املعجم الوسيط 

 وما بعدها. 5/311الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/315الطربي: تاريخ الطربي  (3)

البيت، وانحراف: أي انحراف عن السنة، فأهل السنة حيبون آل البيت وحيبون عليا النَْصب: هو ضد التشيع، وهو كراهية آل  (4)

مع معاوية ريض اهلل عنه، وأن احلسني ُقتِل شهيدا مظلوما وهو سيد شباب أهل  هويوالوهنم، ويرون أن عليا كان عىل احلق يف خالف

 اجلنة.

 .12/35الذهبي: سري أعالم النبالء  (5)

 .5/311طربي الطربي: تاريخ ال (6)
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وما حوله  أيب طالببن  عيلبن  احلسنيهبدم قرب  املتوكلأمر  هـ(236ويف العام التايل )

فسيسجن، فهجر الناس ذلك املوضع، واختذه  من املنازل، وأعلن أن من ُوِجد بعد ثالثة أيام

 .(1)ا وال ُيعاد بناؤهلكي ينتهي األمر متاما  ؛أرضا للزراعة واحلرث املتوكل

اوقد َأثَّر هذا احلادث يف وجدان املسلمني   : (2)ابن بسامحتى قال الشاعر  مجيعا

 قتل ابن بنت نبيها مظلوما  د أتتــــــة قــــــتاهلل إن كانت أمي

 اـــهذا لعمرك قربه مهدوم  و أبيه بمثلهــــاه بنـــــــــــــــأتفلقد 

 (3)وه رميامـــــــــــيف قتله فتتبع  أسفوا عىل أن ال يكونوا شاركوا

شيع واملتشيعني، مثل الشيخ برش اجلعاب الذي كان يظهر الت يتتبع الشيعة املتوكلوكان 

عند قايض  الا ، وقد شهد سبعة عرش رج(4)يف الدينور واستطاع تكوين أتباع يأخذون عنه

 وحفصة وعائشة وعمر أبا بكرأنه يسب  بغدادعىل رجل من أعيان  بغداداجلزء الرشقي من 

وال ُيَصىلَّ  دجلة هنر يموت وُيلقى يف؛ حتى اا مربحا ا شديدا أن ُيرضب رضبا  املتوكلفأمر 

 !(5)عليه

كان يبغض من تقدمه  املتوكل» أن -وهو ممن فيهم ميل إىل الشيعة - ابن األثريويروي 

وأهل بيته، وإنام كان ينادمه وجيالسه مجاعة  عيل  يف حمبة  والواثق واملعتصم املأمونمن اخللفاء 

بن  الشاعر الشامي من بني شامة اجلهمبن  عيلمنهم  لعيلقد اشتهروا بالنصب والبغض 

 من موايل بني أمية حفصة أيببن  مروانمن ولد  وأبو السمط فرخ الرخجيبن  وعمرو لؤي

، وكانوا خيوفونه من العلويني داود اهلاشمي املعروف بابن أترجةبن  حممدبن  وعبد اهلل

نوا له الوقيعة يف أسالفهم  ويشريون عليه بإبعادهم واإلعراض عنهم واإلساءة إليهم، ثم َحسَّ

التي غطت  املتوكلسيئة  ابن األثريوهو ما يراه  ،«الذين يعتقد الناس علو منزلتهم يف الدين

 .(6)«وكان من أحسن الناس سرية مجيع حسناته،» عىل
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 اهلاديبن  عيل احلسندافع السياسة مع دافع املذهب، فهذا أبو  املتوكللقد اختلط يف 

أنه ينوي اخلروج فأرسل بالقبض عليه من  للمتوكل، قيل أيب احلسن العسكرياملعروف ب

بل أنزله يف  ءبيش املتوكل، فلم يوجد يف بيته يشء وصحت براءته، فلم يعاقبه املدينة املنورة

هبدف االحتياط عليه مما جيعل األمر  سامراء، وربام كانت إقامته يف (1)وسدد عنه ديونه سامراء

بني النصب  امذهبيا  اوالعلويني بأكثر منه رصاعا  متعلقا بالرصاع القديم العميق بني العباسيني

 والتشيع.

 اجلهاد حركة

دون أي تفاصيل  هـ(233) األرمني حييىبن  عيلة قادها فغزوة صائ الطربييورد 

حني  املتوكليف عهد  والروموهلذا يمكن اعتبار بداية املواجهات بني املسلمني  ؛(2)أخرى

بأسطول من ثالثامئة قطعة، عىل حني غفلة من  هـ(235)املرصية  دمياطهاجم الروم سواحل 

ريون وهم يف حال اهلرب أغلبهم من النساء أهلها فُقتِل كثري من املرصيني، وغرق كث

ا من ستامئة امرأة، غالباملدينةوالصبيان، وأحرق الروم املسجد الكبري يف  من  نه، وأرسوا نحوا

القبطيات، واستولوا عىل اخلزائن والسالح، وكانت الغارة قوية ومفاجئة بحيث استطاعوا 

أو من اخلالفة، وكان من حسن حظ  مرصم جيش من العودة إىل بالدهم دون أن يتحرك هل

فكانت مهمتهم  بالقاهرةكانوا يف ذلك الوقت يشاركون يف احتفال  دمياطالروم أن جنود 

ا- مرصأسهل وأيرس، غري أن وايل  ةمل يكن عىل مستوى  -أيضا وهتاون يف التصدي للروم  املهمَّ

 يقول: للمعتصم فضلبن  حييىلشاعر حتى أرسل ا

 (3)وأن ُيْسَتباح املسلمون وحُيربوا  أترض بأن توطأ حريمك عنوة

ا- ، وال نملكهـ(235غزوة الصائفة يف هذا العام ) األرمني حييىبن  عيلفقاد   -أيضا

عىل العادة ذاته ا عىل ما حدث أم كانت يف التوقيت هذه الصائفة وما إذا كانت رد   تفاصيل عن

 .(4)املتبعة يف حفظ الثغور واستنزاف الروم
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عىل فعل  هـ(211)« تيودورة» ثم هدأ األمر عاما ونيفا حتى أقدمت امللكة البيزنطية

وكانوا يف ذلك الوقت عرشين ألف أسري، ثم  خطري، إذ مجعت األرسى املسلمني لدى الروم

خريهتم بني الدخول يف النرصانية وبني القتل، فتنرص بعضهم حتت خوف السيف، وثبت 

ا، وأبقت نحو تسعامئة ملفاداة األرسى بينها ثالثة عرش ألف أسري، فقتلت منهم اثني عرش ألفا 

 طرسوسأة، وتم فداء األرسى التسعامئة يف امر 125و الا رج 355وبني املسلمني، وكانوا 

 .(1)هـ(211شوال من  12)

، التي إغارة أخرى عىل مدينة عني زربة هـ(211)نفسه البيزنطيون يف العام  ثم نفذ الروم

، فأرسوا الرجال والنساء واألطفال املعتصمكان هبا الزط بعدما تم إمخاد ثورهتم يف عهد 

 !(2)أمواهلم ودواهبم واستولوا عىل

إىل إغارة أخرى يف العام التايل  الروم ثم تكررت القصة مرة أخرى، فبعد الفداء عاد

ة آالف من الذراري، وأرسوا نحوا من عرش ،ةكثري الا فنهبوا أموا اجلزيرةعىل بالد  هـ(212)

األقطع لكنه كان متأخرا فلم يلحق هبم! وقد  عبد اهللبن  عمرفخرج إليهم جيش بقيادة 

منهم بعد نحو أربع سنوات )صفر  (3)فودي ما بني الثالثة آالف إىل األربعة آالف

 .(4)هـ(216

حوايل مخسامئة من املسلمني يف إغارة أخرى عىل  قتل وأرس كذلك استطاع الروم

ملك الروم أزمة داخلية حني مل يرض أهل  استغلَّ ذاته ، ويف هذا العام هـ(215) سميساط

االثني الواقعة عىل الثغور بالوايل عليهم ومنعوه من تسلم منصبه ث ة لؤلؤةمدين ، فأرسل يوما

ا من لديه أفاض األموال عليهم، فوعد كل رجل فيهم ألف دينار هلم ملك الروم بطرقا 

 حييىبن  عيلأو - ورواتبهم السنوية فاستقبلوه ثم سلموه إىل القائد الرتكي بلكاجور

ا من أرسى املسلمني مقابل ا، فعرض ملك الروم ألفا أسريا  املتوكلفأرسله إىل  -األرمني

 .(5)األرمني يقود غزوات الصائفة حييىبن  عيلاستنقاذه، كل هذا وما زال 
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بن  ، فعمروهـ(216وبعد سكوت غريب من قبل اخلالفة خترج أربعة جيوش يف عام )

يقود مخسة آالف،  ألقطع يقود الصائفة يف سبعة آالف، وقائد آخر يدعى قربياسا عبد اهلل

ا قادها ن مركبا ويعود بسبي وغنائم، وغزوة بحرية عدهتا عرش وقائد آخر يسمى بلكاجور

. لكنها غزوات (1)سيا الصغرىعىل الساحل اجلنويب آل تفتح حصن أنطاليا قارنبن  الفضل

 .ومعارك يف غاية اهلامشية أمام ما وقع من جرائم الروم

يه الربي ا عىل تقوية اجليش يف منطقة احلدود، بشقإىل هناية خالفته حريصا  املتوكلوظل 

برتتيب املراكب يف مجيع  املتوكل عىل اهللوأمر » :البالذريوالبحري، ويف ذلك يقول 

ه كان ينوي ، أو لعلَّ (2)«السواحل وأن تشحن باملقاتلة، وذلك يف سنة سبع وأربعني ومائتني

شناعتها!! وهذا من  عىل الرغم منب التي مرت دون رد مناس هبذا الرد عىل جرائم الروم

 عالمات ضعف احلكم وبداية دخول الدولة العباسية يف عصور الرتاجع!

جبهة أخرى يف بالد  هـ(211الرئيسية يف اجلهاد، انفجرت يف ) وبخالف جبهة الروم

عىل جيش من  -وهي قبائل وثنية-حيث أغارت قبائل البجة السودانية  ،مرصيف أرض  النوبة

، فنقضوا بذلك اهلدنة بينهم وبني املسلمني بعد أن كانوا قد امتنعوا سنني عدة عن مرصأرض 

أداء الرضائب التي التزموا هبا يف اهلدنة، وهي حوايل أربعامئة مثقال ترِْب )ذهب(، فكتب وايل 

نية من رغم ال، وعىل املتوكلاملعروف بقورصة بذلك إىل  الباذغييس إبراهيمبن  يعقوب مرص

إن ُبعد بالدهم وقوهتم يف احلرب وكوهنم من أهل البادية األشداء منعه ف ؛يف حرهبم املتوكل

ونة وطول غياب اجليش مع وجود التهديد ئواملمن إرسال جيش ملا يتطلبه هذا من كثرة العدد 

أهم أكثر حتى أغاروا عىل بالد  ، فلم يكن بد مرصيف  الصعيدالرومي القائم، فكان هذا مما جرَّ

البالد عىل تلك  والياا، وجعله عبد اهلل القميبن  حممدمن إرسال جيش عهد بقيادته إىل 

 .(3)أن يعينوه بكل ما حيتاج إليه من الطعام وغري ذلك مرصاملجاورة هلم، وأمر الوالة يف 

بمن  فارسٍ وقد بلغ جيشه عرشين ألف  إىل بالد البجة عبد اهلل القمي حممدوصل 
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يف تسهيل محل األطعمة واملتاع فحملها يف  النيلوجود  ، واستغلَّ مرصضيف إليه من جنود أ

أهنا كانت عرب  (1)ويف روايات أخرى-عىل مقربة من اجليش النيلبحيث تسري يف  ؛سبع سفن

كام أراد، فقد تأخرت ذلك مل ينجح أنَّ  إالَّ  -ووصلت إىل ساحل عيذاب البحر األمحر

الذي بلغ أضعاف  ،الذي وصل إىل أرض الُبجاة وواجه جيشها الكبري ،املراكب عن اجليش

فظل يف  ؛الذي أدرك بدوره شح العتاد لدى املسلمني ،بابا عيلجيش املسلمني بقيادة ملكهم 

 .(2)ابتغاء نفاد الطعام واملتاع عند اجليش املسلم ؛مكانه ال ُيقبل عىل املواجهة

بام فيها من األطعمة واألمتعة عىل  ،ا عصيبة يرتقبون وصول املراكبعاش املسلمون أياما 

د به، وما إن نفد  أحر من اجلمر، ال سيام وهذه بالد شديدة احلر واملاء فيها أغىل وأثمن ما ُيَتَزوَّ

ظار ة االنتفشلت خطَّ عندئٍذ ما لدهيم حتى يرس اهلل وصول تلك املراكب يف حلظة فاصلة، ف

 عند جيش البجاة.

إىل أن اإلبل التي ُيقاتل عليها البجاة تنفر من  عبد اهلل القميبن  حممديف تلك األيام انتبه 

ا مزعجا  الا فأحدثت عند اهلجوم صلي ؛ا كثريةاألصوات املزعجة، فَعلَّق يف رقاب خيله أجراسا 

ت له إبل البجاة وتفرقوا فال يعلم عدد من » ، فاتبعهم املسلمون فهزموهم هزيمة ساحقة،فرَّ

كان  القمي. ثم استعدوا هلجوم آخر صباح اليوم التايل لكن (3)«وجل قتلوا منهم إال اهلل عز

قد استعد هلم بكمني استطاع فيه أرس ملكهم بعد أن طلب األمان، وأخذه معه إىل اخلليفة 

ة أقرَّ وهلذا النجاح يف تلك  ؛املتوكل عىل هذه البالد  عبد اهلل القميبن  حممداخلليفة املهمَّ

 .(4)يف نفوس الناس من اهليبة له يف تلك األنحاء كمكافأة له، وكذلك ملا استقرَّ 

 التمرد حركات

ا كانت حركات التمرد قليلة، وقد بدأت كام هي العادة نسبي   املتوكلعىل طول فرتة حكم 

 يف أوائل العهد اجلديد، حيث تضعف الدول وخُيترب اخللفاء.

، وقاد أذربيجانا، فهرب من السجن وتوجه إىل أسريا  حلبسبن  البعيثبن  حممدكان 
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هذا التحدي  املتوكلا أن يواجه ، وكان طبيعي  هـ(231)« مرند» كزها مدينةمن هناك ثورة مر

وقصفوها باملجانيق، « مرند» األول بأقوى ما يستطيع، فأرسل اجليوش تباعا إليه، فحارصوا

هت ثورته إىل إذ انت ؛ا وقاوم مقاومة هائلة لكن هذا مل ينفعها بليغا البعيث صربا بن  حممدوصرب 

فوصلها  سامراءيف  املتوكلأصحابه وانتهى هو إىل األرس، وُأْرِسل إىل  رءوسالفشل وقتل 

من قادة التمرد فُأْدِخلوا عىل اجلامل ليكونوا عربة ومثال، وَهمَّ  151ومعه  هـ(235)شوال 

ر له ا، ا بليغا ا أدبي  اعتذارا  حممدبقتله فاعتذر إليه  املتوكل  :هذه املوهبة األدبية فقيل املتوكلفَقدَّ

 !(1)بل أودعه السجن حتى استطاع اهلرب منه بعدئذ :عفا عنه وأطلقه، وقيل

 الفرجبن  حتى حدث مترد حمدود قاده حممود البعيثبن  حممدما إن انتهى مترد 

، كان جيلس إىل اخلشبة التي صلب هـ(235أحد املفتونني ببابك اخلرمي يف ) النيسابوري

ا ادعى أن اهلل أوحي به إليه، لكن عليها، ثم ادعى أنه نبي، وأنه ذو القرنني، وكتب مصحفا 

ىل اخلليفة إ، فأحرض الا رج 23ا حني مل يزد من استجابوا له عن السلطة انتبهت إليه مبكرا 

كل واحد من أتباعه أن  املتوكلن منه وأعلن التوبة والرجوع، فأمر وُجلِد فاعرتف بام كا

من إهانته يف نفوس أتباعه ويكرس تعظيمهم له، ويبدو أن نفسه مل تتحمل هذا  ليزيديصفعه 

 .(2)هـ(235ذي احلجة من  3)نفسه الفشل البليغ فامت يف العام 

ا عىل نائبها ا نرصاني  متردا  أرمينيةقاد البطريرك الكبري يف  (هـ233بعد هذا بسنتني ويف )

ا إىل نائب اخلليفة، فأثار هذا الذي قبض عليه وأرسله أسريا  يوسفبن  حممدبن  يوسف

وط الثلوج يف هذه الفرتة مما جعلهم ، وكان مما زاد يف تعصبهم سقأرمينيةيف  النصارى

فقاتلوه حتى قتلوه  يوسفبن  حممدبن  يوسفيعتقدون أهنا من كراماته، فحارصوا الوايل 

ومعه طائفة كبرية من املسلمني، ومن مل يقتلوه أجربوه عىل اهلروب عاريا فامت كثري منهم من 

ا ا كبريا جيشا  املتوكلرسل شدة الربد. وأمام هذا الوضع اخلطري الذي وصل إليه التمرد، أ

( كانت مهمته تعقب الذين شاركوا يف قتل الوايل، واستطاع بقيادة بغا الصغري )أو بغا الرشايب

اإمخاد هذا التمرد بقسوة، فقتل منهم  اوأرس  كثريا عيد هيبة ، ثم سار يف تلك األنحاء ليكثريا

 .(3)اخلالفة فيها فوطد املدن والبالد والنواحي
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وظلت تداعيات هذا التمرد، ومواجهة اخلالفة له مستمرة أكثر من عام، وحارص بغا 

التي كانت من أقوى املدن املشاركة يف التمرد عىل  هـ(235ول )ربيع األ تفليسمدينة  الكبري

، وكان إسامعيلبن  إسحاق، ونشب القتال حتى ُأرِس واليها يوسفبن  حممدبن  سفيو

التي كان أغلب بنائها من خشب الصنوبر املنترش يف  ؛املدينةا حتى أحرق بغا القتال مستعرا 

تقوى عىل  ا لئالَّ اقتصادي   املدينةريون، وتم تدمري تلك األنحاء، وقتل الكثريون وُأرِس الكث

إنشاب مترد أو مواجهة مع جيش اخلالفة بعدئذ، وظل بغا يف تتبع من شارك يف هذا التمرد 

 .(1)حتى أخذ بثأره وأعاد هيبة اخلالفة حممدبن  يوسفومقتل 

بن  موسىعىل واليهم  صمحبعد عامني، إذ غضب أهل  محصثم نشب مترد جديد يف 

من سادهتم، فتمردوا عليه وقتلوا مجاعة من  الا ألنه قتل رج ؛هـ(211) الرافعي إبراهيم

سبيل الرصامة يف إهناء مثل هذه التمردات  املتوكلأصحابه وأخرجوه من بلدهم، فسلك 

غريه وهو ينوي أن حيارهبم إن مل يقبلوه، غري أهنم  والياااخلالفة، فأرسل هلم  التي هتدد رمز

ااألمر  يتغريَّ حني قبلوه مل  ا سياسته قهرهم وإهانتهم غاية اإلهانة، فكان طبيعي   تفقد كان كثريا

بعد شهور،  عبدويه األنباريبن  حممدواحلال هكذا أن يتجدد التمرد ضد الوايل اجلديد 

، وحاولوا قتله، وانضم إىل هذا التمرد كثري من هـ(211وبالتحديد يف )مجادى اآلخرة 

أن يمده بجيش من عنده،  دمشقبحرهبم ثم أرسل إىل وايل  املتوكل، فأمره محصيف  النصارى

الكبار املعروفني يف هذا التمرد حتى املوت ثم صلبهم عىل وكان مما أمره به أن جيلد الثالثة 

أبواب البلد ليكونوا عربة، وأن يرضب العرشين اآلخرين ثالثامئة سوط ثم يرسلهم أرسى 

وأن هيدم كنيستها الكربى، ثم أمده واألمراء الذين  محص، وأن يطرد النصارى من سامراءإىل 

 .(2)م وهدايا أخرىدعموه بخمسني ألف دره

ا بدأ صغريا يف عهد  اأخريا و سيكون له أثر بعيد فيام بعد، إذ ظهر  املتوكلنذكر أن ثمة متردا

وسنستعرض هذا التمرد فيام بعد بشكل  هـ(233) الصفار يف سجستان الليثبن  يعقوب

 ثر تفصيال إن شاء اهلل تعاىل.أك

 إهناء ممن جينح إىل املتوكلإن  :عنه لقلنا املتوكلثم عفو  البعيثبن  حممده لوال ثورة لعلَّ 
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ته يف إهناء هذا العفو يدفعنا للتفكري بعمق يف رس قسوأنَّ  إالَّ  ؛التمردات بالعنف والقسوة

، قادها بطريرك نرصاين الا كبرية اخلطر فع أرمينيةالتمردات األخرى، لقد كانت ثورة 

ووصلت إىل قتل الوايل واشرتكت فيها مدن كثرية من تلك املناطق، وكانت األمور ذاهبة عىل 

من التعامل باحلزم ُبدَّ  ال ما يبدو إىل انفصال هذا اجلزء عن سيطرة اخلالفة اإلسالمية، فكان

تيش يف أهنا  إالَّ  ؛والشدة، عىل أن أرقام القتىل واألرسى الواردة تصيبها مبالغات غري مقبولة

التي  محصبقسوة وشدة التمرد وانتشاره الواسع. ومثل هذه الثورة ثورة أهل ذاته الوقت 

فأعاد كل هذا نفس تلك  ارك فيه النصارىطردت الوايل وقتلت أصحابه ثم جتددها الذي ش

ا ال يمكن جتاوزه يف هذه التمردات ويف معاجلتها، املخاوف السابقة، وال يفوتنا أن نذكر سببا 

نفسه، وانقالبه عىل سياسة أسالفه من اخللفاء، فانقالبه هذا قد  املتوكلذلك هو استبداد 

 ا.ته وقسوته كثرة وغضبا صنع له خصوما كثريين زادهتم شد

 والعمران النهضة

 إن املسعودي؛ حتى ، وكان عهده من عهود البناء والتشييد(1)العمران حيب   املتوكلكان 

أنه مل تكن النفقات يف عرص من األعصار وال وقت » بامئة عام يذكر املتوكلالذي مات بعد 

، ويقال إنه أنفق عىل ]تطوير قرصي[ اهلاروين واجلوسق املتوكلألوقات مثلها يف أيام من ا

العطاء هلم  (2)أكثر من مائة ألف ألف درهم، هذا مع كثرة املوايل واجلند والشاكرية، ودرور

هذا احلال مع  واستمرَّ ، (3)«وجليل ما كانوا يقبضونه يف كل شهر من اجلوائز واهلبات

بثالثة قرون يصف النهضة  املتوكلالذي عاش بعد  ياقوت احلموي، فهذا دئذٍ خني بعاملؤرِ 

مل يبن أحد من اخللفاء برس من رأى من األبنية اجلليلة مثل ما بناه » العمرانية بقوله:

ا منها: الشاه والعروس والشبذار تسعة عرش قرصا  للمتوكلخون ، وذكر املؤرِ (4)«املتوكل

والبديع والغريب والربج واملختار والوحيد واجلعفري واجلوسق والقالئد واللؤلؤة واملليح 

، واتصفت هذه القصور (5)والصبيح ]األخريان ربام يكونان اسمني لقرص واحد[ واملعشوق
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ر ابن (1)املتوكلبالتطور العمراين والتقدم الفني ودلت عىل ثراء الدولة العباسية يف عهد  ، وقدَّ

 . (2)يه األموال التي أنفقت يف هذه النهضة بامئتني وأربعة وتسعني مليون درهمالفق

، إنشاء سامراءيف البناء والتشييد عىل مسارين: تطوير العاصمة  املتوكلوقد سار عمل 

 مدينة املتوكلية اجلديدة.

مها شارع  املدينةشارعني جديدين واسعني يف  املتوكل، اختط سامراءففي تطوير 

 املتوكلسبعة، وأنشأ  للمدينةاألسكر وشارع احلري اجلديد، فبلغت الشوارع الرئيسية املتسعة 

 املتوكلمخسة قصور جديدة هي: بركوان والعروس والصبيح واللؤلؤة واملختار، كذلك هدم 

قد بناه بعدما ضاق عىل الناس وأنشأ مسجدا  املعتصمالذي كان  للمدينةملسجد اجلامع ا

ع الطرق دمشقيف  املسجد األمويصار أوسع من ؛ حتى ا منه بكثريساعا اتِ جامعا أكثر  ، وَوسَّ

 ، وقد ُشِيد املسجد عىل صورة فاخرة(3)قدم يف جنودهإىل املسجد بحيث تسع موكبه إذا 

ُطلَِيت حيطانه بامليناء، وكانت أساطينه بالرخام، ويمتاز بمنارته الطويلة وبنافورته التي ال »

ا، وسمكها نصف ينقطع ماؤها، وارتفاعها عىل سبعة أذرع، وحميطها ثالثة وعرشون ذراعا 

 .(4)«ذراع

ا كلها، بل وأثرا  سامراءته امللفوفة التي صارت عالمة عىل ما يف هذا املسجد مئذن وأهم  

اا من آثار الدولة العباسية خالدا  ا، أي ارتفاع سبعة ، وقد ارتفعت نحو اثنني ومخسني مرتا مجيعا

ا بمقاييسنا املعارصة، وهو ارتفاع ضخم بمقاييس ذلك الزمن، ما جعل ا تقريبا عرش دورا 

 .سامراءن مجيع أنحاء املئذنة ُترى م

، وسبب خاصة به، هي مدينة املتوكلية أو اجلعفرية مدينة ملكية املتوكلكذلك أنشأ 

، وكذلك بغدادحني بنى  أبو جعفر املنصوره األكرب إنشائها خليط بني ختليد ذكره كام فعل جد  

من  سامراءمدينة  املعتصمالذين كانوا السبب يف أن يبني أبوه  االبتعاد عن اجلنود األتراك

                                                 
 . 139د. نادية حسني صقر: مطلع العرص العبايس الثاين ص (1)
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 .(1)الشغب عنهم وكثر صدور املتوكلقبل، فقد زاد نفوذ األتراك يف عهد 

، فُحِفر هنر يف وسطها، وُبني فيها قرص اللؤلؤة هـ(215اجلديدة ) املدينةبدأ البناء يف 

ه» الذي ؛ البناء ساريا برسعة كبرية وبلغت التكلفة مليوين دينار واستمرَّ ، (2)«مل ُير مثله يف علو 

، يف احتفال كبري أنفق فيه الكثري من األموال هـ(216املحرم من  11) املتوكلدخلها حتى 

عىل القراء ثم عىل الشعراء واملطربني، ثم كان االنتقال الرسمي إليها ونقل دواوين الدولة يف 

 .هـ(213أول السنة التالية )

ف هو مسجدها اجلامع، وقد ُعرِ  -سامراءمثل احلال يف -وكان أبرز ما يف املتوكلية 

ه شبيها باملسجد يف ؤدلف الذي كان مشهورا بالشجاعة والكرم، وكان بنا ىبمسجد أب

ا- ، وكان ذا مئذنة ملفوفةسامراء  .سامراءكمئذنة  -أيضا

كام جرت عىل غريه، فلم هينأ بمدينته امللكية بل  املتوكلعىل أن سنن احلياة جرت عىل 

، شيئاا، وذهب إىل اآلخرة، وترك قصوره مل يأخذ منها هـ(213ر )شوال ُقتِل بعد تسعة أشه

 ، وقليل من الناس من يتعظون.شيئااومل تغن عنه 

، فعادت املتوكلية بقعة خرابا كام سامراءإىل  ثم جاء ولده من بعده، فهجر املتوكلية وعاد

ْ َتْغَن ﴿ :، وصدق اهلل تعاىلتنشأ فيها مدينة ملكيةكانت قبل ثالث سنوات، كأن مل  َكَأْن مَل

ا- سامراء! وبعد قليل ُهجرت [21]يونس:  ﴾بِاأْلَْمسِ  وعادت اخلالفة العباسية إىل  -أيضا

َوَلْن ﴿تى دارت عليها األيام هي األخرى ة زاهرة قرونا حالتي شاء اهلل هلا البقاء حارض بغداد

 ![62: ]األحزاب ﴾ َتبِْديالا اهللِ جَتَِد لُِسنَِّة 

 املتوكل مقتل

ذي احلجة من  23ا قبل هذه األيام، منذ )عهد منذ نحو اثني عرش عاما أمر والية ال استقرَّ 

كتاب الوالية بالعهد من بعده ملحمد املنترص ثم ملحمد )أو  املتوكلحني كتب  هـ(235

 املؤيد. إلبراهيم، ثم املعتز( الزبري

 حممد( هو أصلح للخالفة من ويل عهده املعتز)ابنه عبد اهلل بدا له أن  املتوكللكن 
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)املنترص(، وقد ظهر هذا يف كثري من املواطن واملواقف، وطبيعي أن هذا مل يكن ُيريض 

م   املتوكلان سيخطبها التي ك-ليخطب خطبة اجلمعة  املعتزابنه  املتوكلاملنترص، ثم كان أن قدَّ

دره، وزاد يف متسك كل طرف مما أثار املنترص وأوغر ص -نفسه يف آخر مجعة من رمضان

وطبائع  ا أفصح عن فهمه للسياسة واجلمهورأدى هذه اخلطبة أداء بليغا  املعتزأن ، عىل بموقفه

وزاد هذا من خوف املنترص وغيظه، عىل توليته اخلالفة،  املتوكلاألشياء، فزاد هذا من إرصار 

 املتوكلمن املنترص أن ينزل عن والية العهد للمعتز، فرفض املنترص، فكان  املتوكلثم طلب 

 .(1)وُينِْقص من شأنه أمام الناس، فزاد هذا من تغري املنترص عىل أبيه هبعدها حُيَِقره وهيين

قد عزم عىل مصادرة ضياع القائد الرتكي وصيف يف  املتوكلوعىل جهة أخرى كان 

ا، فكانت حلظة خُيتم، فبلغ هذا وصيفا  أن إالَّ  واجلبل، وكتب هذا القرار ومل يبَق  أصبهانمناطق 

 .(2)املتوكلعىل  اجتمع فيها حنق املنترص واألتراك

، هـ(213ا يف تلك األيام من عيد الفطر )مريضا  ملتوكلاحتالف الطرفان الغاضبان، وكان 

، فلام جاء الليل وعزم عىل هـ(213شوال من  3لكنه بدا يتجه نحو العافية يف صباح الثالثاء )

ر كعادته، دخل عليه مجاعة من األمراء فقتلوه يف تلك  اجللوس إىل السمر مع الشعراء والُسامَّ

 .(3)لة ثم بايعوا ولده املنترص باهللاللي

يف هذه اللحظة أربعني سنة فحسب، ونحسب أنه لو امتد به العمر  املتوكل عمركان 

ا جرت األيام وال وإعادة قوة الدولة، ولكن هكذ لكان قد استطاع القضاء عىل نفوذ األتراك

 يعلم الغيب إال اهلل!

الذين وصلوا إىل قتل اخلليفة نفسه، فكان  أهنا كانت سابقة جديدة يف نفوذ األتراك إالَّ 

هلذا ما بعده، وأعلنت هذه احلادثة عن فشل اخلليفة يف مسعاه بإهناء نفوذ األتراك، ال سيام 

عىل أنفسهم كانوا يشعرون باملصلحة املشرتكة، وساعدهم انقسامهم  عىل الرغم من» وأهنم

وا ذلك لقتل خصمهم ختليط اخلليفة يف أمر العهد وانقسام العائلة املالكة عىل نفسها فاستغل  

 .(4)«ذلك فرتة فوض مريعة والتخلص منه، وتال
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  املتوكل مع وقفة

تتغضب عىل الرعية لتطيعها، وإين ألني هلم ليحبوين ا لبعضهم: إن اخللفاء قال يوما 

 ويطيعوين.

إىل  املتوكلالبرصي قال: وجه  عيلبن  أمحدثنا حداملالكي:  مروانبن  أمحدوقال 

ه من العلامء فجمعهم يف داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إال وغري املعذلبن  أمحد

: إن هذا ال يرى بيعتنا؟ فقال: يا أمري املؤمنني بىل ! عبيد اهللل املتوكلاملعذل. فقال بن  أمحد

املعذل: يا أمري املؤمنني ما يف برصي سوء، ولكن نزهتك بن  أمحدولكن يف برصه سوء. فقال 

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي من عذاب اهلل.  ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  َمْن َأَحبَّ َأْن َيتََمثََّل َلُه الِرَجاُل قِيَاما  «.َفْليَتَبَوَّ

 فجلس إىل جنبه. املتوكلفجاء 

اخلت : دخاقانبن  الفتحوقال  فإذا هو مطرق مفكر فقلت: يا أمري  املتوكلعىل  يوما

. قال: بىل الا ا، وال أنعم منك بارض أطيب منك عيشا املؤمنني ما لك مفكر؟ فواهلل ما عىل األ

له دار واسعة وزوجة صاحلة ومعيشة حارضة، ال يعرفنا فنؤذيه، وال َمْن ا أطيب مني عيشا 

 إلينا فنزدريه.حيتاج 

، وقد شبهه بعضهم بالصديق يف  يف نرصة أهل السنةا إىل رعيته قائاما حمببا  املتوكلوكان 

 عبد العزيزبن  بعمرنه نرص احلق ورده عليهم حتى رجعوا إىل الدين. وقتله أهل الردة، أل

وبدعتهم بعد انتشارها  . وقد أظهر السنة بعد البدعة، وأمخد أهل البدعحني رد مظامل بني أمية

 واشتهارها فرمحه اهلل.

باحلربة التي كانت حتمل بني يدي  املتوكلأتى  هـ(211من حرصه عىل السنة: وفيها )

ا، وقد كانت حتمل بني يدي رسول اهلل  يوم العيد وغريه، ا شديدا ففرح هبا فرحا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ر أم املتوكلللنبي ، ثم إن  الزبري، فوهبها العوامبن  فوهبها للزبري وقد كانت للنجايش

 .(1)صاحب الرشطة أن حيملها بني يديه كام كانت حتمل بني يدي رسول اهلل 

* * * 
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 العصر خلفاء على عامة نظرة
 

لقد كان عرص العباسيني األقوياء هو عرص جمد الدولة العباسية، وكالعادة يف عصور 

كانت ُحلام املؤسسني يكثر الرجال األقوياء الذين أقاموا الدولة فحولوها إىل واقع بعد ما 

وأمنية، ثم إن هذا اجليل يورثها إىل أبنائه ممن تعهدهم بالرعاية والعناية والتدريب لكي 

حيملوا هذه األمانة من بعدهم، ثم يأخذ احلال يف الضعف واالنحالل بنشوء جيل نشأ يف 

بلغت  مما ذاقه جيل املؤسسني، ومل تبلغ هبم الرعاية والعناية مثلام القصور والرتف ومل يعانِ 

املعاناة احلقيقية بآبائهم، وهكذا حتى يظهر اخللفاء الضعفاء فيتسلط عليهم الوزراء أو 

 العسكر أو تأيت دولة أخرى تذهب بالدولة كلها وتعيد سرية السابقني!

وقد شهد هذا العرص العبايس عدة تغريات مهمة يف مسار التاريخ اإلسالمي ينبغي أن 

 ب مقام بحثها بتفصيل.ُيشار إليها إذ ليس هذا الكتا

 احلاكم عن الفكرة وتغري اإلمامة

دون أن يعهد إىل أحد بعينه باخلالفة، وترك األمر شورى، ولذا  ملسو هيلع هللا ىلصلقد تويف رسول اهلل 

اختلف املسلمون فيمن يولونه عليهم حتى استقر أمرهم عىل أيب بكر الصديق )ريض اهلل 

استحقاقه اخلالفة مل يكن إال باختيار  عنه(، ثم كان واضحا لدى املسلمني ولدى أيب بكر أن

األمة وليس وصيا عليها أو مستحقا للخالفة بميزة  نالناس وبتوكيل األمة له، فهو وكيل ع

 أو بعهد! فكان لألمة أن تعزله مثلام نصبته وأن حتاسبه وتراقبه، فهو واحد منها..

تسب رشعيته من اختيار وقد استمر هذا ثابتا راسخا يف عهد اخلالفة الراشدة، اخلليفة يك

 الناس له، فهكذا كان عمر وعثامن وعيل ريض اهلل عنهم مجيعا!

ثم رأى معاوية )ريض اهلل عنه( أن يعهد باخلالفة البنه من بعده، جتنبا للفتن واملشكالت 

والرصاع عىل منصب اخلالفة بعد ذهاب الكبار وعودة العصبيات، وقد رضيت األمة هبذا فيام عدا 

ج أحدمها )احلسني بن عيل( ومل خيرج اآلخر )عبد اهلل بن الزبري(.. ثم أثبت التاريخ أن : خرنياثن

بني أمية كانوا العصبة األقوى واألقدر عىل حكم الدولة اإلسالمية، بل وهم الذين حققوا أوسع 
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 الفتوحات التي نرشت اإلسالم يف جنبات الدنيا مما مل يستطعه أحد بعدهم.

والتي اطردت  ملسو هيلع هللا ىلص انت أول انحراف عن الشورى التي أقرها النبيإال أن تلك اللحظة ك

يف عهد اخلالفة الراشدة، لكن بقي احلاكم يعرف أن ال رشعية له إال باختيار الناس وال ميزة 

له عليهم وال اختصاص له دوهنم، وكان احلكم ينتقل يف الدولة األموية إىل األقوى من بيت 

 اخلالفة وليس االبن بالرضورة.

استحقاق » ا التغري الكبري فقد جاء مع الدولة العباسية، فهنا ظهرت للمرة األوىل فكرةأم

وأن األمر ليس جمرد اختيار الناس خلليفتهم، بل هو أمر مقرر سلفا، « آل البيت باخلالفة

فاخلليفة متميز بأنه من بيت النبوة، وأن اهلل قد اختص هذا البيت بعلم مل يكشفه ألحد 

م وحدهم أهل تويل هذه املسؤولية.. وتظل بيعة الناس التزاما عىل الناس غريهم، جيعله

 خلليفتهم.بالسمع والطاعة 

وهذه الفكرة ابتكرها اليهودي عبد اهلل بن سبأ منذ عهد عثامن ريض اهلل عنه وكانت أول 

 الفتنة، لكنها ترسبت فيام بعد إىل الشيعة وظلت تتمدد وُتلتمس هلا األدلة والروايات حتى

صارت فكرة راسخة لدهيم قامت كثري من الشخصيات برتمجتها إىل ثورات طوال العهد 

 األموي.. ثم كانت هي الفكرة األساسية التي اعتمدت عليها الدولة العباسية.. الدعوة إىل

 .«الرضا من آل حممد»

م وُتَشِغب عىل العباسيني انفرادهوملا كانت هذه الفكرة جتمع العباسيني والعلويني، 

املنصب..  ظهرت فكرة أخرى جتعل العباسيني وحدهم أوىل هبذاباخلالفة من بني آل البيت، 

هو عمه  ملسو هيلع هللا ىلصهنا كذلك فإن أوىل الناس هبا بعد النبي إتلك هي اعتبار اخلالفة مرياثا، وحيث 

العباس، فقد مات النبي وال ولد له، ولكن العباسيني مل يصنعوا مذهبا جديدا عىل غرار 

وعمر كان األفضل هلم أن يقولوا بأنه طاملا ريض العباس عن خالفة أيب بكر الشيعة بل 

 من قبيل تنازل صاحب احلق عن حقه. وعثامن فخالفتهم صحيحة

ع إلسباغ الرشعية عىل  والصحيح الذي ال شك فيه أن كل هذا كالم باطل، وأنه اخرُتِ

ىل تغري الفكرة عن اخلليفة، الرصاع السيايس، لكن الذي هيمنا يف هذا السياق هو اإلشارة إ

 م. ثم ه«.آل البيت» هم فهو مل يعد اختيار الناس بل هو حق رشعي ملجموعة من الناس

 «.العباسيون»



 ـــــــــاءاخللفاء األقويالباب الثاني:    

 

625 

وهذا االنحراف عن اإلسالم هو أكرب بكثري وأعظم بكثري من ذلك االنحراف اجلزئي 

ن االضطرار الذي كان يف صدر الدولة األموية، ألنه يؤسس لفكرة رشعية وال يتحدث ع

 وحكم الرضورة ومصلحة األمة كام كان األمويون يتحدثون.

من بعد ما أسس اإلسالم « اإلمام الويل أو الوو عىل األمة» فمن هنا بدأت فكرة

 .«.اإلمام وكيل عن األمة» لقاعدة

منها: استمرار التنظيم  وقد ساهم يف رسوخ هذه الفكرة وجتذرها عدد من العوامل

ظل اخلليفة العبايس صاحب الدولة يف مقام » ، فقدحتى بعد قيام الدولة« يالدعو» العبايس

اإلمام صاحب الدعوة وكانت له رسائل إىل أتباعه، كام كان ألتباعه رسائل إليه، واستمرت 

الصالت بتنظيامت الدعوة ومجاهريها، واعتمد احلكم يف العرص العبايس األول عىل القاعدة 

ومنها عىل سبيل املثال رسائل اخلميس  - ظر يف الرسائل املحفوظةاجلامهريية للدعوة، وبالن

يتبني أن التعليامت كانت ُترسل إىل  - املتوكل، والتي استمرت حتى عهد يوسفبن  ألمحد

هذا هو ما  امل، ولعلَّ املريدين من خمتلف األقطار لالحتفاظ بتشكيل الدعاة والنقباء والع

 أكسب النظام السيايس صالبة وقوة، وهو يفرس ما قام به أنصار اخلالفة من تربير ألعامهلم يف

 .(1)«رسائل التقريظ»

وهم الذين اعتادوا ومنها كون الفرس واملوايل قد أصبحوا هم رجال الدولة العباسية، 

ضاربة يف القدم منذ احلكم عىل فكرة الوالء للسيد، فالفاريس صاحب تقاليد عريقة 

 الكرسوي يف االمرباطوريات الفارسية، واملوىل ال طمع له يف املنافسة عىل السلطان!

وقد كان من البصرية النافذة لإلمام حممد بن عيل إدراك هذا األمر، وهو االستعانة 

اءها لفرتة باملوايل من غري ذوي األصول العربية، فبهذا استطاعت الدولة العباسية أن حتفظ بق

طويلة حتى وإن كان اخلليفة ضعيفا مغلوبا عىل أمره كام سيبدو يف العصور التالية، لكن 

وجودهم رسخ فكرة حق العباسيني يف اخلالفة وكيف أن أحدا ال ينبغي له منافستهم عليها، 

 يف مصاف الوزراء واألجناد. فقنعوا بالوجود

 ت عىل وجود الفرس كرجال للدولة، تلك هي:عىل أن ثمة نتيجة أخرى يف غاية األمهية ترتب

                                                 
 .129، 125د. حسن أمحد حممود: العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ص (1)
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 السلطانية املظاهر

لقد ظلت الدولة األموية عربية يف أسلوهبا وتقاليدها، فهم مل يتخذوا قصورا ملكية 

ومل يكن يف بالطهم تقبيل اليد أو « موالي» أو« سيدي» للحكم، ومل يتخاطبوا مع الناس بـ

 ابا ملكية.ومل يتخذوا ألقتقبيل األرض أمام اخلليفة، 

بينام سنجد املظاهر السلطانية انتقلت إىل الدولة العباسية، فكأنام جددت البالط الفاريس 

الكرسوي، فصار للخليفة ألقاب ومراسم وتقاليد ملكية، ودخل التعظيم الكرسوي إىل قرص 

يات الواسعة يف اخلليفة العبايس، ودخلت يف النظام اإلسالمي فكرة الوزير صاحب الصالح

 ترصيف والتدبري.ال

بتقويض الدولة األموية،  الا عريب كبري كفي -وعىل اجلانب اآلخر كان اشتعال نزاع عريب 

بينام كان غاية ما تفعله الرصاعات الفارسية أو الرتكية أو العربية أن تنقل اخلالفة من عبايس 

 إىل عبايس آخر، ألهنم مجيعا يعلمون استحالة قبول الناس هلم كخلفاء!

، كان دخول الفرس بمرياثهم الكرسوي من عوامل االستقرار نوعا ما وإطالة وهكذا

عمر اخلالفة العباسية ولكنه كان أيضا من عوامل انحراف كبري عن األسلوب اإلسالمي يف 

 تقرب اخللفاء من الناس ورعايتهم املبارشة ألحواهلم..

ة أو مرتني، ويفصلهم يف لقد صار اخللفاء حمجوبني عىل العامة، قد يظهرون يف العام مر

حال احتجاهبم مساحات من الفخامة والرتف واملظاهر امللكية، فإذا كان حال ظهورهم 

 هلا العيون رهبة ورغبة! غظهروا يف مواكب ملكية فاخرة تزي

لقد كانت طبقة الُكتَّاب وأصحاب الدواوين غالبا من الفرس يف ذلك العرص، فنقلوا 

مثل –ة، ويعد تراث ابن املقفع مثاال واضحا، بل إن ثمة مؤلفات األدبيات السلطانية الفارسي

يبدو واضحا فيها استقرار األمر عىل اعتبار تاريخ الوزراء  -الوزراء والكتاب للجهشياري

ا لتاريخ الوزراء الفرس، وشاعت يف أدبيات تلك الفرتة احلكم الفارسية  اإلسالمي َتَبعا

اهلم وأسلوهبم يف السياسة واإلدارة، بل إن موجة وتاريخ ملوك آل ساسان وأقواهلم وأفع

الرتمجة اهلائلة التي بلغت ذروهتا يف عهد املأمون والتي نقلت كل ما طالته يدها من تراث 

روماين مل تنقل أبدا آداب الرومان ومرسحياهتم وأساطريهم، وال نعرف تفسريا هلذا إال أن 
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املخاصمة –تى منع من ترسب هذه األفكار األدب الفاريس كان قد سدَّ هذا االحتياج أو ح

 عن وعي! -للرتاث الفاريس

ومن هنا دخلت املظاهر السلطانية إىل احلياة اإلسالمية، ثم دخل التنافس إىل قلوب 

اخللفاء يف بناء القصور وتكثريها واملبالغة يف فخامتها لتحكي لألجيال سريته وعظمته، وكان 

 المي كام تبدى يف سرية النبي واخللفاء الراشدين.هذا انحرافا جديدا عن املسار اإلس

وحيث ُبنيِت القصور الفاخرة التي احتجب فيها اخللفاء عن الناس.. فقد استتبع هذا 

 ظاهرة أخرى، تلك هي:

 السمر وجمالس الشراب

تشهد ما ال يمكن أن  جمالس لقد صار من اليسري بعد هذا االحتجاب عن العامة أن تنشأ

وأن تنمو حاشية حتف بامللك يف أوقات سمره وهلوه، فتطربه بأخبار القدماء تقبله العامة، 

وطرائفهم ونوادرهم، ولئن كان خلفاء العرص العبايس األول  وأيامهم وآداهبم وأشعارهم

كانوا من اجلد واليقظة ما جعل جمالسهم هذه بحرا من الثقافة، فإن من بعدهم مل يكونوا 

 من اللهو! هكذا.. بل صارت جمالسهم بحرا

وفيام عدا املنصور يعد وجود الرشاب جزءا من سرية أولئك اخللفاء يف حلظات سمرهم، 

وقد اختلف كثريا فيام إذا كان هذا الرشاب من امُلسكر املحرم أم هو من احلالل، وهو خالف 

 مشهور بني علامء العراق وعلامء احلجاز، لكن كثريا من املجالس رُشب فيها اخلمر وقيل فيها

ما هو حرام من األشعار، وكتب األدب تفيض بأخبار هذا وتبالغ فيه جدا إىل احلد الذي 

جيعل األخذ منها والثقة يف أخبارها يف حكم املستحيل أحيانا.. وأشهر ما ُيذكر يف هذا كتاب 

 !«النهر املسموم» األغاين أليب الفرج األصفهاين الذي ُوِصف بحق بأنه

صل الذي تتناثر أخباره يف كتب التاريخ والرتاجم وغريها.. لكن املبالغات ال تنفي األ

 وهذا بال شك انحراف عن املسار اإلسالمي!

 ولعل كل هذه االنحرافات جتعل القارئ يتساءل:

 أين كانت األمة؟

 ها وفقهاؤها؟ؤأين كانت األمة لتصحح هذا وتقومه وتعيده إىل مساره؟ وأين كان علام
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ئمة ومتارس مقاومتها لكل هذه االنحرافات.. فالعلامء لقد كانت األمة موجودة وقا

يامرسون املقاومة العلمية بالكتابة والتأليف والتدريس كام يامرسون األمر باملعروف والنهي 

 عن املنكر ولو للخليفة نفسه، وقد مرَّ بنا بعض من هذا..

كتب األحكام لقد وقف العلامء ضد أفكار العباسيني والعلويني يف اإلمامة، وما زالت 

السلطانية وكتب الفقه التي كتبت يف ذلك الوقت تؤكد عىل أن اخلليفة باالختيار وأنه وكيل 

عن األمة وليس وصيا عليها وأن اخلالفة ليست مرياثا ليكون خمتصا يف آل البيت أو يف نسل 

لكنهم كانوا يوازنون بني السكوت عىل هذه االنحرافات ال سيام ، ملسو هيلع هللا ىلصالعباس عم النبي 

واخللفاء يقيمون الرشيعة وجياهدون العدو وحيفظون الثغور وبني اخلروج عليهم.. فمنهم 

من رأى اخلروج ومنهم من أدت به املوازنة إىل السكوت عىل منكر دفعا ملنكر وفتنة أشد منه 

 وأعظم!

ووقف العلامء املسلمون باملرصاد أمام ترسب الثقافة الفارسية إىل احلياة العربية، ونقبوا 

وقلبوا ليعيدوا كتابة تاريخ العرب وأيامهم وأنساهبم وأبطاهلم، فظهرت مؤلفات كثرية كانت 

ُتغني عن سري األكارسة وعن بالطهم، كام كان العلامء خلف كل حركة شعوبية حتاول القضاء 

عىل اإلسالم أو نرش اإلحلاد والزندقة واملجون واالستهتار، ويف كتب الطبقات والرتاجم 

ة تثبت وقوف األمة يف مواجهة انحرافات السلطة، ولوال هذه املقاومة لكنا نكتب أخبار كثري

اآلن تارخيا آخر، حتى وإن كنا نقر ونعرتف أهنا مقاومة مل تبلغ غايتها التي كانت تطلبها 

 كاملة.

* * * 
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 يف السياسة واإلدارة احلسنيبن  طاهرالوصية البديعة الذائعة الصيت ل. 

 اجليش البيزنطي يف العرص العبايس األول تقسيم. 

 واإلدارة السياسة يف احلسنيبن  طاهرل الصيت الذائعة البديعة الوصية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم»

وحفظ  ،ومزايلة سخطه ،وخشيته ومراقبته ،له رشيكعليك بتقوى اهلل وحده ال 

وما أنت صائر إليه وموقوف عليه  ،والزم ما ألبسك اهلل من العافية بالذكر ملعادك ،رعيتك

والعمل يف ذلك كله بام يعصمك اهلل وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم  ،عنه مسئولو

 ،ليك وأوجب عليك الرأفة بمن اسرتعاك أمرهم من عبادهإفإن اهلل قد أحسن  ؛عقابه

والدفع عن حريمهم  ،والذب عنهم ،والقيام بحقه وحدوده فيهم ،وألزمك العدل عليهم

 ،وإدخال الراحة عليهم يف معايشهم ،واألمن لسبيلهم ،واحلقن لدمائهم ،وبيضتهم

ومثيبك عليه بام قدمت  ،ومسائلك عنه ،فك عليهوقِ ومُ  ،ومؤاخذك بام فرض عليك من ذلك

وال يشغلك  ،وال يذهلك عنه ذاهل ،برصك ورؤيتكوغ لذلك فكرك وعقلك ففرِ  ،وأخرت

 .وأول ما يوفقك اهلل به لرشدك ،ومالك شأنك ،فإنه رأس أمرك ؛عنه شاغل

وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعالك املواظبة عىل ما افرتض اهلل عليك من 

 ،عىل سننها يف إسباغ الوضوء هلا ،قيتهاعليها بالناس قبلك يف موا واجلامعة ،الصلوات اخلمس

ولتصدق فيها  ،ومتكن يف ركوعك وسجودك وتشهدك ،قراءتك وترتل يف ،اوافتتاح ذكر اهلل فيه

فإهنا تأمر باملعروف  ؛وادأب عليها ،واحضض عليها مجاعة من معك وحتت يدك ،لربك نيتك

 واقتفاء آثار السلف ،ابرة عىل خالئقهواملث ،تبع ذلك األخذ بسنن رسول اهلل أثم  ،وتنهى عن املنكر

ولزوم ما أنزل اهلل يف  ،وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة اهلل وتقواه ،الصالح من بعده

ثم قم فيه بام حيق اهلل  ،النبي  نوائتامم ما جاءت به اآلثار ع ،وحالله وحرامه ،كتابه من أمره وهنيه

 ،وآثر الفقه وأهله ،العدل فيام أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد متل عن وال ،عليك
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والطلب له  ،فإن أفضل ما تزين به املرء الفقه يف دين اهلل ؛وكتاب اهلل والعاملني به ،والدين ومحلته

ر به واآلم ،والقائد له ،فإنه الدليل عىل اخلري كله ؛واملعرفة بام يتقرب فيه منه إىل اهلل ،واحلث عليه

 ،له الا وإجال وهبا مع توفيق اهلل تزداد العباد معرفة باهلل  ،والناهي عن املعاو واملوبقات كلها

 ،لسلطانكواهليبة  ،ري ألمركقمع ما يف ظهوره للناس من التو ،ا للدرجات العال يف املعادودركا 

 .والثقة بعدلك ،واألنسة بك

وال أمجع  ،اوال أحرض أمنا  ،اني نفعا فليس يشء أب ؛وعليك باالقتصاد يف األمور كلها

والتوفيق منقاد إىل  ،والرشد دليل عىل التوفيق ،والقصد داعية إىل الرشد ،من القصد الا فض

وال تقرص يف طلب  ،فآثره يف دنياك كلها ؛وقوام الدين والسنن اهلادية باالقتصاد ،السعادة

فال غاية لالستكثار من الرب  ،رة واألعامل الصاحلة والسنن املعروفة ومعامل الرشدآلخا

 .إذا كان يطلب به وجه اهلل ومرضاته ومرافقة أوليائه يف دار كرامته ؛والسعي له

وإنك لن حتوط  ،وحيصن من الذنوب ،واعلم أن القصد يف شأن الدنيا يورث العزَّ 

وتزدد  ،به تتم أمورك فأته واهتدِ  ؛نفسك ومن يليك وال تستصلح أمورك بأفضل منه

 .وتصلح خاصتك وعامتك ،مقدرتك

والتمس الوسيلة إليه يف األمور كلها تستدم  ،تستقم لك رعيتك وأحسن الظن باهلل 

 ؛ف أمره بالتهمةا من الناس فيام توليه من عملك قبل تكش  وال تنهض أحدا  ،به النعمة عليك

 ،حابكواجعل من شأنك حسن الظن بأص ،ء والظنون السيئة هبم مأثمآفإن إيقاع التهم بالرب

وال  ،عنك ذلك عىل اصطناعهم ورياضتهميُ  ؛وارفضه عنهم ،واطرد عنهم سوء الظن هبم

فيدخل عليك من  ؛نام يكتفي بالقليل من وهنكإفإنه  ؛اجيدن عدو اهلل الشيطان يف أمرك مغمزا 

 .الغم يف سوء الظن ما ينغصك لذاذة عيشك

وتدعو  ،كفايته من أمورك وتكفي به ما أحببت ،نك جتد بحسن الظن قوة وراحةأواعلم 

وال يمنعك حسن الظن بأصحابك  ،واالستقامة يف األمور كلها لك ،به الناس إىل حمبتك

واحلياطة  ،واملبارشة ألمور األولياء ،والبحث عن أمورك ،والرأفة برعيتك أن تستعمل املسألة

 ،احلياطة للرعيةبل لتكن املبارشة ألمور األولياء و ؛والنظر فيام يقيمها ويصلحها ،للرعية

 .فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة ؛ومحل مؤناهتم آثر عندك مما سوى ذلك ،والنظر يف حوائجهم

عام صنع  مسئولد من يعلم أنه وتفرد بتقويم نفسك تفر   ،وأخلص نيتك يف مجيع هذا
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 ،ززهورفع من اتبعه وع ،اا وعز  فإن اهلل جعل الدين حرزا  ؛ومأخوذ بام أساء ،وجمزي بام أحسن

وأقم حدود اهلل يف أصحاب اجلرائم  ،فاسلك بمن تسوسه وترعاه هنج الدين وطريقة اهلدى

 ؛وال تؤخر عقوبة أهل العقوبة ،وال هتاون به ،وال تعطل ذلك ،عىل قدر منازهلم وما استحقوه

 .فإن يف تفريطك يف ذلك ملا يفسد عليك حسن ظنك

 ،ب الشبه والبدعات يسلم لك دينكوجان ،واعزم عىل أمرك يف ذلك بالسنن املعروفة

واقبل احلسنة  ،وإذا وعدت اخلري فأنجزه ،به ا فِف وإذا عاهدت عهدا  ،وتقم لك مروءتك

واشدد لسانك عن قول الكذب  ،واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك ،وادفع هبا

 فإن أول فساد أمرك يف عاجل األمور وآجلها ؛أهل النميمة وأقصِ  ،بغض أهلهأو ،والزور

 ؛والزور والنميمة خامتتها ،ألن الكذب رأس املآثم ؛تقريب الكذوب واجلرأة عىل الكذب

  .وال يستقيم ملطيعها أمر ،وقائلها ال يسلم له صاحب ،ألن النميمة ال يسلم صاحبها

وصل  ،وواصل الضعفاء ،عن األرشاف باحلقأو ،وأحب أهل الصدق والصالح

  .خرةوالتمس فيه ثوابه والدار اآل ،رهبذلك وجه اهلل وعزة أم وابتغِ  ،الرحم

 ،وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك ،وارصف عنهام رأيك ،واجتنب سوء األهواء واجلور

واملك  ،فيهم وباملعرفة التي تنتهي بك إىل سبيل اهلدى باحلِق  مْ وقُ  ،وأنعم بالعدل سياستهم

 .لهلغرور فيام أنت بسبيوإياك واحلدة والطرية وا ،وآثر الوقار واحللم ،نفسك عند الغضب

فإن ذلك رسيع فيك إىل نقص الرأي وقلة اليقني باهلل  .إين مسلط أفعل ما أشاء :وإياك أن تقول

يشاء وينزعه ممن  نْ واعلم أن امللك هلل يعطيه مَ  ،وأخلص هلل النية فيه واليقني به ،له رشيكوحده ال 

ع منه إىل محلة النعمة من أصحاب السلطان حد أرسأ النعمة وحلول النقمة إىل ولن جتد تغري   ،يشاء

عنك  عْ ودَ  ،واستطالوا بام آتاهم اهلل من فضله ،حسانهإإذا كفروا بنعم اهلل و ؛واملبسوط هلم يف الدولة

والتقوى واملعدلة واستصالح الرعية  خر وتكنز الرِبَّ ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدَّ  ،رشه نفسك

  .واإلغاثة مللهوفهم ،واحلفظ لدمهائهم ،والتفقد ألمورهم ،وعامرة بالدهم

وإذا كانت يف إصالح الرعية  ،واعلم أن األموال إذا كثرت وذخرت يف اخلزائن ال تثمر

وطاب  ،وتزينت الوالة ،وصلحت به العامة ،وإعطاء حقوقهم وكف املؤنة عنهم نمت وربت

موال يف عامرة اإلسالم فليكن كنز خزائنك تفريق األ ،واعتقد فيه العز واملنعة ،به الزمان

 ،رعيتك من ذلك حصصهم وأوِف  ،ووفر منه عىل أولياء أمري املؤمنني قبلك حقوقهم ،هلهأو
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واستوجبت  ،ت النعمة عليكفإنك إذا فعلت ذلك قرَّ  ؛وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم

وكان  ،وكنت بذلك عىل جباية خراجك ومجع أموال رعيتك وعملك أقدر ،املزيد من اهلل

 .ما أردت لكِل ا وأطيب أنفسا  ،جلمع ملا شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتكا

فإنام يبقى من املال ما  ؛ولتعظم حسبتك فيه ،فاجهد نفسك فيام حددت لك يف هذا الباب

وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها  ،وأثبهم عليه ،واعرف للشاكرين شكرهم ،نفق يف سبيل حقهأ

وليكن  ،والتفريط يورث البوار ،فإن التهاون يوجب التفريط ، حيق عليكفتتهاون بام ؛هول اآلخرة

ظهر لديك أو ،فإن اهلل قد أسبغ عليك نعمته يف الدنيا ؛وارج الثواب ،عملك هلل وفيه تبارك وتعاىل

فإن اهلل يثيب بقدر شكر  ؛اا وإحسانا فاعتمد يزدك اهلل خريا  ،فاعتصم بالشكر وعليه ،فضله

وال  ،والبس من العافية والكرامة ،قض احلق فيام محل من النعماو ،ملحسننيالشاكرين وسرية ا

وال  ،اوال تداهنن عدو   ،اوال تصلن كفورا  ،اوال ترمحن فاجرا  ،اوال متايلن حاسدا  ،احتقرن ذنبا 

قرن وال حت ،اوال حتمدن مرائيا  ،اوال تتبعن غاويا  ،اوال توالني فاسقا  ،اوال تأمنن غدارا  ،اقن نامما دِ َص تُ 

وال  ،اوال ختلفن وعدا  ،اوال تالحظن مضحكا  ،الا وال جتيبن باط ،افقريا  الا وال تردن سائ ،اإنسانا 

وال تفرطن  ،اوال تركبن سفها  ،اوال متشني مرحا  ،اوال تأتني بذخا  ،اوال تعملن غضبا  ،اترهبن فجرا 

وال تطلبن ثواب  ،افةوال تغمضن عن الظامل رهبة أو خم ،اوال تدفع األيام عيانا  ،يف طلب اآلخرة

وخذ عن أهل التجارب وذوي  ،واستعمل نفسك باحللم ،وأكثر مشاورة الفقهاء ،اآلخرة بالدنيا

فإن  ؛الا وال تسمعن هلم قو ،وال تدخلن يف مشورتك أهل الدقة والبخل ،العقل والرأي واحلكمة

واعلم  ،استقبلت يف أمر رعيتك من الشحا ملا وليس يشء أرسع فسادا  ،رضرهم أكثر من منفعتهم

 وإذا كنت كذلك مل يستقم لك أمرك إال ،ا كنت كثري األخذ قليل العطيةنك إذا كنت حريصا أ

ويدوم صفاء  ،وترك اجلور عنهم ،فإن رعيتك إنام تعتقد عىل حمبتك بالكف عن أمواهلم ؛الا قلي

به  واعلم أنه أول ما عىص ،شحفاجتنب ال ،وحسن العطية هلم ،ال عليهمضأوليائك لك باإلف

َفُأوَلئَِك ُهُم  َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسهِ ﴿ :وهو قول اهلل  ،وأن العاو بمنزلة خزي ،اإلنسان ربه

 ،اا ونصيبا واجعل للمسلمني كلهم من نيتك حظ   ،فسهل طريق اجلود باحلق [9]احلرش:  ﴾املُْْفلُِحونَ 

  .اومذهبا  الا به عم وارَض  ،افاعدده لنفسك خلقا  ،وأيقن أن اجلود من أفضل أعامل العباد

ووسع عليهم يف  ،وأدرر عليهم أرزاقهم ،وتفقد أمور اجلند يف دواوينهم ومكاتبهم

وأمرك  ،ويزيد به قلوهبم يف طاعتك ،ويقوم لك أمرهم ،ليذهب بذلك اهلل فاقتهم ؛معايشهم

وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون عىل جنده ورعيته رمحة يف  ،اا وانرشاحا خلوصا 
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فزايل مكروه إحدى البليتني  ،عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته

  .اا وفالحا ا وصالحا نجاحا  -إن شاء اهلل-باستشعار تكملة الباب اآلخر ولزوم العمل به تلق 

ألنه ميزان اهلل الذي تعتدل  ؛ليس به يشء من األمورن القضاء من اهلل باملكان الذي أواعلم 

وبإقامة العدل يف القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف  ،عليه األحوال يف األرض

ويرزق اهلل العافية  ،حق الطاعة ىويؤد ،وحتسن املعيشة ،ويأخذ الناس حقوقهم ،املظلوم

  .وعىل جمارهيا ينتجز احلق والعدل يف القضاء ،عوجتري السنن والرشائ ،ويقوم الدين ،والسالمة

وأبعد من  ،وأقلل العجلة ،وامض إلقامة احلدود ،وتورع عن النطف ،واشتد يف أمر اهلل

وانتبه يف  ،وانتفع بتجربتك ،ويقر جدك ،ولتسكن رحيك ،واقنع بالقسم ،الضجر والقلق

وال  ،غ يف احلجةوأبل ،وقف عند الشبهة ،وأنصف اخلصم ،واسدد يف منطقك ،صمتك

وتدبر  ،وراقب وانظر ،وتثبت وتأن   ،يأخذك يف أحد من رعيتك حماباة وال حماماة وال لوم الئم

وال ترسعن  ،وسلط احلق عىل نفسك ،وارأف بجميع الرعية ،وتواضع لربك ،وتفكر واعترب

  .ا هلا بغري حقهافإن الدماء من اهلل بمكان عظيم انتهاكا  ؛إىل سفك دم

 ،ا ورفعةاخلراج الذي قد استقامت عليه الرعية وجعله اهلل لإلسالم عز  وانظر هذا 

ا وصغارا  الا وألهل الكفر من معاهدهتم ذ ،ايظا غا وولعدوه وعدوهم كبتا  ،وألهله سعة ومنعة

عن رشيف  شيئااوال ترفعن منه  ،فوزعه بني أصحابه باحلق والعدل والتسوية والعموم فيه

وال تأخذن منه فوق  ،حد من خاصتكأعن كاتب لك وال وال  ،وعن غني لغناه ،لرشفه

فإن ذلك أمجع  ؛احلق رِ وامحل الناس كلهم عىل مُ  ،ا فيه شططوال تكلفن أمرا  ،حتامل لهاال

وإنام سمي  ،اا وراعيا ا وحافظا واعلم أنك جعلت بواليتك خازنا  ،وألزم لرضا العامة ،أللفتهم

 ،ذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرهتمتأخ ؛مهمأهل عملك رعيتك ألنك راعيهم وقيِ 

فاستعمل عليهم يف كور عملك ذوي  ،وتنفقه يف قوام أمرهم وصالحهم وتقويم أودهم

ووسع عليهم يف  ،الرأي والتدبري والتجربة واخلربة وبالعمل والعلم بالسياسة والعفاف

 ،ك عنه شاغلوال يشغلن ،سند إليكفإن ذلك من احلقوق الالزمة لك فيام تقلدت وأُ  ؛الرزق

فإنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من  ؛وال يرصفنك عنه صارف

 ؛وأعنت عىل الصالح ،واحرتزت النصيحة من رعيتك ،وحسن األحدوثة يف أعاملك ،ربك

 ،فكثر خراجك ،وظهر اخلصب يف كورك ،وفشت العامرة بناحيتك ،فدرت اخلريات ببلدك
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وإرضاء العامة بإقامة العطاء فيهم من  ،قويت بذلك عىل ارتباط جندكو ،وتوفرت أموالك

وكنت يف أمورك كلها ذا  ،وكنت حممود السياسة مريض العدل يف ذلك عند عدوك ،نفسك

 .ن شاء اهللإحتمد مغبة أمرك  شيئااوال تقدم عليه  ،فنافس يف هذا ،عدل وقوة وآلة وعدة

ويكتب إليك بسريهتم  ،ك أخبار عاملكا خيربواجعل يف كل كورة من عملك أمينا 

وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر  ،حتى كأنك مع كل عامل يف عمله معاين ألمره كله ؛وأعامهلم

ورجوت فيه حسن الدفاع  ،فإن رأيت السالمة فيه والعافية ؛يف عواقب ما أردت من ذلك

فإنه  ؛م خذ فيه عدتهث ،وإال فتوقف عنه وراجع أهل البرص والعلم ؛والنصح والصنع فأمضه

وإن مل ينظر يف  ،ربام نظر الرجل يف أمر من أمره قد واتاه عىل ما هيوى فقواه ذلك وأعجبه

 .عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره

وأكثر استخارة ربك يف  ،وبارشه بعد عون اهلل بالقوة ،فاستعمل احلزم يف كل ما أردت

ا فإن لغد أمورا  ؛وأكثر مبارشته بنفسك ،وافرغ من عمل يومك وال تؤخره لغدك ،مجيع أمورك

وإذا  ،علم أن اليوم إذا مىض ذهب بام فيهاو ،وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت

يوم  لكِل فإذا أمضيت  ،أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومني فشغلك ذلك حتى تعرض عنه

 .وأحكمت أمور سلطانك ،عمله أرحت نفسك وبدنك

 ،وهتذيب مودهتم لك ،ثم استيقن صفاء طويتهم ،لرشف منهموانظر أحرار الناس وذوي ا

وتعاهد أهل البيوتات  ،فاستخلصهم وأحسن إليهم ؛ومظاهرهتم بالنصح واملخالصة عىل أمرك

وأفرد  ،احتى ال جيدوا خللتهم مس   ؛صلح حاهلمأو ،فاحتمل مؤنتهم ،ممن قد دخلت عليهم احلاجة

واملحتقر الذي ال علم  ،ومن ال يقدر عىل رفع مظلمة إليكنفسك للنظر يف أمور الفقراء واملساكني 

ومرهم برفع  ،ووكل بأمثاله أهل الصالح من رعيتك ،فاسأل عنه أحفى مسألة ،له بطلب حقه

تاماهم يوتعاهد ذوي البأساء و ،حوائجهم وحاالهتم إليك لتنظر فيها بام يصلح اهلل أمرهم

يف العطف عليهم  -أعزه اهلل-اقتداء بأمري املؤمنني  ؛ا من بيت املالواجعل هلم أرزاقا  ،وأراملهم

 ،لألرضاء من بيت املال رِ ْج وأَ  ،ويرزقك به بركة وزيادة ،ليصلح اهلل بذلك عيشهم ؛والصلة هلم

ا وانصب ملرض املسلمني دورا  ،منهم واحلافظني ألكثره يف اجلراية عىل غريهم م محلة القرآنوقدِ 

ذلك إىل  وأسعفهم بشهواهتم ما مل يؤدِ  ،وأطباء يعاجلون أسقامهم ،ا يرفقون هبموقوما  ،موهيئت

ومل  ،واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم مل يرضهم ذلك ،رسف يف بيت املال

وربام برم  ،ا يف نيل الزيادة وفضل الرفق منهمطمعا  ؛تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إىل والهتم
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وليس  ،منها ما يناله به مؤنة ومشقة ؛تصفح ألمور الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنهامل

كالذي يستقبل ما  ؛وفضل ثواب اآلجل ،من يرغب يف العدل ويعرف حماسن أموره يف العاجل

ن هلم وسكِ  ،برز هلم وجهكأو ،وأكثر اإلذن للناس عليك ،ويلتمس رمحته به ،يقربه إىل اهلل

ولن هلم يف املسألة واملنطق واعطف عليهم  ،كرْش وأظهر هلم بِ  ،واخفض هلم جناحك ،أحراسك

بجودك وفضلك وإذا أعطيت فأعط بسامحة وطيب نفس والتمس الصنيعة واألجر غري مكدر وال 

واعرب بام ترى من أمور الدنيا ومن مىض من ) ، ذلك جتارة مربحة إن شاء اهللفإن العطية عىل ،منان

ثم اعتصم يف أحوالك كلها  ،ل السلطان والرياسة يف القرون اخلالية واألمم البائدةقبلك من أه

واجتنب ما فارق ذلك  ،وإقامة دينه وكتابه ،والعمل برشيعته وسنته ،والوقوف عند حمبته ،بأمر اهلل

 ،اوال جتمع حراما  ،واعرف ما جيمع عاملك من األموال وينفقون منها ،وخالفه ودعا إىل سخط اهلل

 ،وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها ،وأكثر جمالسة العلامء ومشاورهتم وخمالطتهم ،اوال تنفق إرسافا 

ا فيك مل إذا رأى عيبا  نْ خالئك وخاصتك عليك مَ دوليكن أكرم  ،وإيثار مكارم األمور ومعاليها

ح أوليائك فإن أولئك أنص ؛وإعالمك ما فيه من النقص ،متنعه هيبتك من إهناء ذلك إليك يف رس  

يدخل  ات كل رجل منهم يف كل يوم وقتا وانظر عاملك الذين بحرضتك وكتابك فوقِ  ،ومظاهريك

غ ملا يورده ثم فرِ  ،كورك ورعيتك رِ وامْ  ،عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عاملك

قفك فام كان مو ،التدبري لهو ،ليهإوكرر النظر  ،عليك من ذلك سمعك وبرصك وفهمك وعقلك

 .ىل التثبت فيه واملسألة عنهإا لذلك فارصفه وما كان خمالفا  ،فيهواستخر اهلل  ،للحزم واحلق فأمضه

ال إحد منهم أال تقبل من و ،ليهمإعىل غريها بمعروف تأتيه  الوال متنن عىل رعيتك و

 .ال عىل ذلكإال تضعن املعروف و ،مري املؤمننيأمور أوالعون يف  الوفاء واالستقامة

 ؛مورك واستخرهأواستعن باهلل عىل مجيع  ،كثر النظر فيه والعمل بهأو ،ليكإ م كتايبهوتف

ولدينه  ،افضل رغبتك ما كان هلل رضا أعظم سريتك وأوليكن  ،هلهأالصالح و معلٍ فإن اهلل 

  .اوصالحا  الا وللذمة عد ،اا ومتكينا وألهله عز   ،انظاما 

ن ينزل عليك فضله ورمحته أو ،وكالءكن حيسن عونك وتوفيقك ورشدك أسأل اهلل أنا أو

ا سناهم ذكرا أا ووفرهم حظ  أو ،افضل مثالك نصيبا أحتى جيعلك  ؛بتامم فضله عليك وكرامته لك

وحيجز  ،ةويرزقك من رعيتك والعافي ،ن هيلك عدوك ومن ناوأك! وبغى عليكأو ،امرا أو

 .(1)قريب جميب نهإ ،مرك بالعز والقوة والتوفيقأالشيطان عنك وساوسه حتى يستعىل 

                                                 
 وما بعدها. 5/156الطربي: تاريخ الطربي   (1)
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 األول العباسي العصر يف البيزنطي اجليش تقسيم

 

 :(1)يف كتابه اخلراج وصناعة الكتابة جعفربن  كام يصفه قدامة

 ا عىل عرشة آالف، مع كل بطريق طوماخان.البطريق يكون رئيسا  (1

 اخ مخسة طربخارين.كل طوماخ عىل مخسة آالف، ومع كل طوم (2

 كل طربخار عىل ألف، ومع كل طربخار مخسة قاممسة. (3

 عىل مائتني، ومع كل قومس مخسة قنطرخني. كل قومس (1

 كل قنطرخ عىل أربعني، ومع كل قنطرخ أربعة داقرخني. (5

 كل داقرخ عىل عرشة. (6

 فأما عدة جيوشهم: 

ا منهم الفرسان ستة عرش ي حرضة امللك أربعة وعرشون ألفا وه فمنها بقسطنطينية (1

 ا، والرجالة ثامنية آالف.ألفا 

 فينقسم الفرسان أربعة أقسام:   (2

أوهلا االسخالرية: وصاحبهم الدمستق الكبري وهو صاحب فرض الفروض،  -

 .فارسوعدهتم أربعة آالف  والرئيس عىل اجلامعة

 .فارسوالصنف الثاين احلسف وهم أربعة آالف  -

 والصنف الثالث أوقومس، وهم للحرس وصاحبهم طرخيان وعدهتم أربعة آالف. -

 والصنف الرابع، قيدار طني وهم خيرجون مع امللك اذا خرج يف سفر وعدهتم أربعة آالف -

 وينقسم الرجالة قسمني:   (3

 ن اتليمسا وعدهتم أربعة آالف راجل. ول منهام يسموفاأل -

 والباقي يسمون موبرة وعدهتم أربعة آالف. -

وهذا بخالف الفرق العسكرية املحلية اخلاصة بالواليات واألنحاء.

                                                 
 .191، 159بن جعفر: اخلراج وصناعة الكتابة ص قدامة (1)
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